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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kebijakan publik penanggulangan kemiskinan telah banyak disusun 

oleh pemerintah dan telah pula diimplementasikan melalui kementerian 

sektoral. Persoalan yang mendasar adalah bahwa di dalam content 

kebijakan-kebijakan tersebut tidak ditemukan kebijakan yang 

menunjukkan perhatian secara khusus pada masalah transient poverty. 

Paparan empiris, normative, dan teoritis yang telah disampaikan dalam 

Bab 1 mengarah pada dugaan bahwa masalah transient poverty telah 

terabaikan sejak tahap agenda-setting proses formulasi kebijakan publik 

penanggulangan kemiskinan. Ada tiga argumen yang terbangun dari 

dugaan ini. Pertama, keberadaan fenomena transient poverty mungkin 

memang benar-benar tidak dipahami oleh para aktor yang terlibat di 

wilayah formulasi kebijakan, sehingga karena tidak dipahami maka tidak 

diperhitungkan, dan akhirnya diabaikan dalam proses agenda-setting. 

Kedua, bisa saja masalah transient poverty tidak mampu memenuhi 

kriteria sebagai masalah publik sehingga memang tidak perlu 

diagendakan dalam formulasi kebijakan publik. Ketiga, mungkin ada 

tekanan yang luar biasa baik secara internal maupun eksternal pada fase 

formulasi kebijakan sehingga para aktornya tidak mampu berdiri kokoh 

membangun content yang menjamin tercapainya tujuan effectiveness, 

efficiency, dan economics implementasi kebijakan kemiskinan. 

Argumentasi-argumentasi ini akan dicoba diklarifikasi melalui diskusi 

tinjauan pustaka ini. 



 

35 

Ketidakjelasan penanganan masalah transient poverty di dalam 

kebijakan publik penanggulangan kemiskinan mengindikasikan adanya 

masalah di dalam content kebijakannya. Pintu masuk sebuah masalah 

publik untuk bisa diagendakan atau tidak diagendakan berada di tahap 

agenda-setting. Pemahaman proses agenda-setting tidak bisa dilepaskan 

dari pemahaman pada logika sistem politik, sistem administrasi publik 

yang dipakai, dan sistem kebijakan publik yang dianut. Logika-logika ini 

secara kronologis didiskusikan dalam bab ini. Pertama, kajian ini diawali 

dengan eksplorasi dan diskusi hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 

masalah transient poverty dan agenda-setting. Kedua, perkembangan 

paradigma ilmu administrasi publik menjadi sangat penting untuk 

didiskusikan karena perannya dalam memberikan pondasi pemahaman 

context praktek formulasi kebijakan publik. Perkembangan ilmu 

administrasi publik dan kaitannya dengan politik secara teoritik dan 

praktek juga perlu dikaji untuk menggambarkan lingkungan kebijakan 

publik yang ada, termasuk dikotomi politik-administrasi, political demands 

dan administrative needs, yang mewarnai perkembangan ilmu 

administrasi publik, desentralisasi, dan good governance. Ketiga, di dalam 

bab ini dipaparkan mengenai teori-teori kebijakan publik sebagai landasan 

kajian gambar besar kebijakan publik. Diskusi keempat merupakan diskusi 

utama dalam tinjuan pustaka ini, yaitu mendiskusikan proses formulasi 

kebijakan publik dengan kajian mendalam dimana diskursus agenda 

setting. 
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2.1. Penelitian terdahulu 
2.1.1. Penelitian transient poverty terdahulu 

Masalah transient poverty telah menjadi perhatian serius penelitian 

di berbagai negara berkembang bahkan di negara maju. Penelitian yang 

mendalami fenomena transient poverty telah banyak dilakukan di berbagai 

negara (lihat Ravallion, 1988; Datt and Ravallion, 1992; Ravallion, 1996; 

Ravallion, 1998; Jalan and Ravallion, 1998a; Jalan and Ravalion, 1998b; 

Glewwe and Hall, 1998; Kakwani, 2000; Kakwani et al., 2000; Eastwood 

and Lipton, 2000; Foster and Szѐkely, 2000; Ravallion, 2001; Jalan and 

Ravallion, 2002; Kurosaki, 2005; Bhata and Sharma, 2006; Muyanga et 

al., 2007; Ravallion and Chen, 2007; Smith and Middleton, 2007; Halleröd 

and Larsson, 2008; Duclos et al., 2010; Elhadi et al., 2012; Khalid et al., 

2012; dan Bayudan and Lim, 2014), sementara jumlah penelitian dengan 

fokus yang sama masih sangat terbatas dilakukan di Indonesia (lihat 

Skoufias et al., 2000; dan Dartanto and Nurkholis, 2013). Penelitian 

tentang kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh penelitian di 

wilayah kemiskinan kronis. 

Ravallion banyak melakukan penelitian masalah kemiskinan untuk 

mengungkap fenomena kemiskinan chronic dan transient di berbagai 

negara (lihat Ravallion, 1988; Datt and Ravallion, 1992; Ravallion, 1996; 

Jalan and Ravallion, 1998a; Jalan and Ravalion, 1998b; Ravallion, 2001; 

Jalan and Ravallion, 2002; dan Ravallion and Chen, 2007). Fokus kajian 

tentang transient poverty ditemukan dalam tulisan dari hasil penelitian 

Ravallion pada tahun 1988 dengan judul ‘Expected Poverty under Risk-

Induced Welfare Variability,’ dalam Economic Journal (98, 1988, pp.1171-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387805001185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387805001185
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82). Dari hasil penelitiannya tersebut, Ravallion (1988) meletakkan dasar 

penting tentang konsep transient poverty yang membedakannya dengan 

pemahaman chronic poverty. Transient poverty adalah kondisi bergerak 

yang dialami oleh rumah tangga maupun individu yang berada di sekitar 

garis kemiskinan, di atas atau di bawah, dengan membandingkan dua 

atau lebih periode survey. Ravallion mencatat pengelompokan penduduk 

miskin menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok penduduk yang selalu 

berada di posisi yang sama di bawah garis kemiskinan pada setiap 

periode survey, yang biasa disebut sebagai chronic poor. Kedua, 

kelompok penduduk miskin yang tidak selalu berada di bawah garis 

kemiskinan. Kelompok ini pernah mengalami pergerakan ke atas 

walaupun pada periode survey yang lain teridentifikasi turun lagi. Ketiga, 

kelompok penduduk tidak miskin berdasar garis kemiskinan tetapi pernah 

mengalami pergerakan ke bawah walaupun pada periode survey yang lain 

teridentifikasi naik lagi. Kelompok kedua dan ketiga inilah yang disebut 

oleh Ravallion sebagai kelompok penduduk transient poor. 

Datt and Ravallion (1992) menuliskan hasil penelitiannya di Brazil 

dan India dengan judul “Growth and redistribution components of changes 

in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India 

in the 1980s” dalam Journal of Development Economics (38, 1992, 

pp.275-95). Datt and Ravallion (1992) menyimpulkan bahwa perubahan 

dalam instrumen pengukuran kemiskinan dapat didekomposisi menjadi 

pertumbuhan dan redistribusi. Menggunakan metode kuantitatif untuk 

mempelajari kemiskinan di Brazil dan India selama tahun 1980-an, Datt 

and Ravallion (1992) menyimpulkan bahwa redistribusi dapat menurunkan 
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jumlah kemiskinan di India meskipun pertumbuhan secara kuantitatif juga 

memiliki peranan penting. Redistribusi dilakukan sebagai penanggulangan 

dampak buruk dari kegagalan musim panen di akhir 1980-an pada 

kemiskinan di pedesaan. Di Brazil, meningkatnya angka kemiskinan yang 

disebabkan oleh goncangan ekonomi tidak serta merta dapat diturunkan 

dengan redistribusi. Hal ini selain disebabkan mekanisme redistribusi yang 

buruk, juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terbatas di 

Brazil.  

Melalui tulisannya dengan judul “Issues in Measuring and Modelling 

Poverty dalam The Economic Journal (106, 1996, pp.1328-43), Ravallion 

(1996) menggarisbawahi bahwa dalam setiap usaha penanggulangan 

kemiskinan, fokus kajian yang harus selalu diperhatikan mencakup tiga 

hal: measurement, modelling, dan data. Measurement (instrumen 

pengukuran) yang dipakai akan menentukan data yang dicari dan model 

kebijakan yang akan disusun. Ravallion (1996) menjelaskan bahwa 

meskipun pengukuran kemiskinan masih menjadi perdebatan, misalnya 

masalah ‘income’ dan ‘non-income indicator’ atau bisa juga disebut 

sebagai ‘social indicator’, tetapi lazimnya menggunakan tehnik headcount 

index yang menghasilkan klasifikasi pendapatan dan pengeluaran. 

Pengukuran kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan 

mutlak (absolut) dan dilihat dari sisi ekonomi dengan menggunakan 

indikator kesejahteraan garis kemiskinan. Melalui tulisan lain, “Poverty 

Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement Study” 

(Working Paper, 1998), Ravallion mengemukakan tiga tahapan 

pengukuran kemiskinan, meliputi (1) mendefinisikan indikator 
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kesejahteraan yang digunakan, (2) membangun standar minimum dari 

indikator kesejahteraan, dimana standar minimum ini sering dikenal 

sebagai garis kemiskinan, dan (3) membuat ringkasan statistik. Penetapan 

poverty line mengacu pada klasifikasi pendapatan dan pengeluaran ini. 

Posisi garis kemiskinan sangat dinamis tergantung pada perkembangan 

dan kebutuhan, baik dari sisi pertimbangan ekonomi (income) maupun 

politik (non income). Dinamika penetapan garis kemiskinan ini telah 

memunculkan pembedaan chronic dan transient poor. Persoalan 

perumusan kebijakan publik penanggulangan kemiskinan, termasuk 

penanganan kelompok transient poor, berawal dari penentuan garis 

kemiskinan ini.  

Selain instrumen pengukuran, modelling dan data juga merupakan 

fokus kajian penelitian yang penting (Ravallion, 1996). Modelling 

memberikan referensi dalam fase perumusan kebijakan mengenai model 

yang paling efektif menyelesaikan masalah kemiskinan dengan instrumen 

pengukuran yang terpilih. Bagian penting dari kajian kemiskinan adalah 

keberadaan data. Kualitas data akan sangat menentukan efektivitas 

aplikasi instrumen pengukuran dan aplikasi model. Meskipun ada banyak 

perbedaan persepsi, interpretasi, dan aplikasi dari ketiga fokus tersebut 

seperti yang dicontohkannya dalam berbagai riset dan praktek 

penanggulangan kemiskinan, Ravallion (1996) yakin bahwa keberhasilan 

penanggulangan kemiskinan terletak pada konsistensi aplikasi ideal ketiga 

aspek tersebut. Ravallion (1996) menyatakan bahwa persoalan 

penanggulangan kemiskinan muncul karena diabaikannya kualitas dan 

konsistensi ketiga aspek ini. 
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Dari hasil studinya di pedesaan Cina dan selanjutnya ditulis dalam 

The World Bank Research Development Group dengan judul 

“Determinants of Transient and Chronic Poverty: Evidence from Rural 

China”, Jalan and Ravallion (1998a) mencatat bahwa kesejahteraan 

keluarga merupakan determinan penting baik bagi kelompok miskin kronis 

maupun transient poor. Mereka juga menemukan, meskipun lokasi 

geografis tempat tinggal, status pendidikan, dan status kesehatan sangat 

penting untuk menjelaskan kemiskinan kronis, tetapi ternyata tidak 

signifikan untuk transient poor. Jalan and Ravallion (1998a, p.1) mencatat 

bahwa:  

“Both chronic and transient poverty are reduced by greater 
command over physical capital, and life-cycle effects for the two 
types of poverty are similar. But there the similarities end. Most 
policies aimed at reducing chronic poverty may have little or no 
effect on transient poverty”. 

Jalan and Ravallion (1998b) melakukan kajian tentang konsumsi 

rumah tangga pasca reformasi di Cina dan hasilnya ditulis dalam Journal 

of Comparative Economics (26, 1998, pp.338-57) dengan judul “Transient 

Poverty in Postreform Rural China”. Dalam panel data konsumsi rumah 

tangga postreform pedesaan Cina, Jalan and Ravallion (1998b) 

menemukan bahwa variabilitas konsumsi berpengaruh besar pada 

kemiskinan yang diamati dan mungkin menjadi kendala berat pada upaya 

untuk mengkaji kondisi masyarakat miskin chronic secara keseluruhan. 

Data yang ada menyebutkan bahwa setengah jumlah dari kesenjangan 

pendapatan disebabkan oleh kemiskinan dan lebih dari sepertiga dari 

rata-rata kesenjangan tersebut karena kemiskinan yang bersifat transient 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
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(sementara). Kondisi ini berkaitan secara langsung dengan fluktuasi 

konsumsi dari tahun ke tahun. Jalan and Ravallion (1998b) mencatat 

bahwa fenomena transient poverty memiliki pengaruh signifikan terhadap 

penghitungan konsumsi rumah tangga miskin. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Jalan and Ravallion (1998b) merekomendasikan bahwa 

kebijakan anti kemiskinan di Cina mungkin harus memberikan penekanan 

yang lebih besar terhadap masalah transient poverty.  

Ravallion juga melakukan kajian kemiskinan di berbagai negara 

berkembang yang dituangkannya dalam tulisannya “Growth, Inequality 

and Poverty: Looking Beyond Averages” dalam World Development 

Journal (29:11, 2001, pp.1803-15). Ravallion (2001) menunjukkan bukti 

bahwa orang miskin di negara berkembang biasanya memiliki perilaku 

berbagi dalam keuntungan dari kenaikan kemakmuran agregat, dan juga 

berbagi kerugian dari kontraksi agregat. Namun ada perbedaan besar 

antara pengalaman berbagai negara mengenai seberapa banyak orang 

miskin berbagi dalam pertumbuhan, dan ada perbedaan dampak di antara 

orang miskin di negara-negara tertentu. Hanya saja, gambaran yang jelas 

dari fakta ini terhalangi dengan persoalan data yang tidak mudah 

diperoleh, dan tidak diragukan lagi ketiadaan data telah menyembunyikan 

dampak kesejahteraan. Hal ini bisa menjadi penyebab bias bagi kebijakan 

pembangunan. Ravallion (2001) menyatakan, dibutuhkan kajian lebih 

mendalam pada data empiris di tingkat mikro berkaitan dengan 

pertumbuhan dan perubahan distribusi. Hasil kajian mikro ini akan 

memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi kebijakan dan 
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program-program khusus yang diperlukan untuk melengkapi kebijakan 

yang berorientasi pada pertumbuhan. 

Catatan penelitian sangat penting tentang transient poverty 

disampaikan oleh Jalan and Ravallion pada tahun 2002 yang ditulisnya 

dengan judul “Is Transient Poverty Different?: Evidence From Rural China” 

dalam Economic Mobility and Poverty in Developing Countries. Dengan 

menggunakan metode semi-parametrik dan panel data rumah tangga 

pedesaan Cina, Jalan and Ravallion (2002) menemukan bahwa meskipun 

ada beberapa persamaan, namun ada banyak perbedaan karakteristik 

antara chronic poor dan transient poor. Dengan menggunakan determinan 

yang sama dengan chronic poor, pengaruh yang berbeda dialami oleh 

kelompok transient poor. Rekomendasi penting dari penelitian ini adalah 

bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya membedakan 

antara kedua kelompok tersebut.     

Dari hasil penelitian di Cina yang ditulis dengan judul “China's 

(uneven) Progress Against Poverty” dalam Journal of Development 

Economics (82, 2007, pp.1-42), Ravallion and Chen (2007) mencatat 

bahwa meskipun tingkat kemiskinan ekstrim menurun secara dramatis di 

Cina selama 1980-2001, penurunan ini tidak terjadi secara merata dari 

waktu ke waktu dan di seluruh provinsi. Kontribusi penurunan angka 

kemiskinan nasional disumbangkan oleh wilayah perdesaan. 

Pertumbuhan ekonomi perdesaan jauh lebih penting untuk pengurangan 

kemiskinan nasional dari pada pertumbuhan ekonomi perkotaan. Sektor 

pertanian memainkan peran yang jauh lebih penting daripada sumber-

sumber sekunder atau tersier Gross Domestic Product (GDP). Ravallion 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387805001185
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and Chen (2007) mencatat bahwa pajak petani dan inflasi merugikan 

kaum miskin perdesaan, belanja pemerintah daerah membantu mereka 

secara absolut, serta perdagangan eksternal memiliki dampak jangka 

pendek. Provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi 

tercatat memiliki progress yang lebih lambat dalam melawan kemiskinan. 

Hal ini berkaitan erat dengan pertumbuhan yang rendah dan juga 

elastisitas pertumbuhan yang lebih rendah untuk pengurangan kemiskinan.  

Dari penelitian di Nepal yang ditulis dalam Chronic Poverty 

Research Centre (CPRC) Working Paper (66, 2006) dengan judul “The 

determinants and consequences of chronic and transient poverty in Nepal”, 

Bhata and Sharma (2006) menemukan bahwa meskipun konsumsi per 

kapita rumah tangga naik pada tahun 1995/1996 dan 2002/2003, lebih 

dari 47 persen rumah tangga masih dalam kondisi miskin. Di antara 

mereka, 43 persen masuk dalam kemiskinan kronis dan 57 persen 

transient poor. Kesejahteraan keluarga, sumberdaya manusia, dan konflik 

horizontal diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan pada kedua jenis 

kemiskinan tersebut. Karakteristik yang berbeda ditemukan di United 

Kingdom (UK). Smith and Middleton (2007) mencatat bahwa dalam jangka 

waktu 8 tahun, sepertiga penduduk di UK pernah mengalami kemiskinan 

transient. Dalam tulisannya dengan judul  “A Review of Poverty Dynamics 

Research in the UK” dalam The Centre for Research in Social Policy 

Working Paper (2007), Smith and Middleton (2007) menyebutkan bahwa 

masuk ke dalam klasifikasi kelompok transient poor banyak disebabkan 

karena skema kontrak kerja yang pendek. Banyak keluarga yang masih 

merasa labil berada di atas garis kemiskinan. Meskipun diyakini bahwa 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387805001185
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posisi di atas garis kemiskinan adalah jalan keluar terbaik dari kemiskinan 

tetapi sangat tidak bermanfaat jika tidak ada jaminan kelanjutannya. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih memberikan pengaruh yang 

besar pada jatuhnya kondisi ekonomi penduduk pada tingkat miskin. 

Penjelasan berbeda disampaikan oleh Kurosaki serta Muyanga dan 

kawan-kawan. Penelitian Kurosaki di wilayah pedesaan Pakistan (2005) 

yang ditulisnya dalam Journal of Economic Inequality (4, 2006, pp.325–

45) dengan judul “The measurement of transient poverty: Theory and 

application to Pakistan”, mencatat bahwa muncul dan hilangnya kelompok 

transient poverty lebih pada persoalan aplikasi teoritis dan pengukuran. 

Jumlah kelompok transient poor akan sangat bergantung pada teori yang 

dipergunakan dan instrumen yang diaplikasikan. Argumentasi yang sama 

telah dibuktikan oleh Muyanga et al. (2007) dari penelitian mereka di 

Kenya yang mereka tulis dalam Revised Working Paper, The Poverty and 

Economic Policy dengan judul “Transient and chronic rural household 

poverty: evidence from Kenya”.  

Penelitian tentang kemiskinan yang menyentuh fenomena transient 

poverty juga dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai negara (lihat 

Glewwe and Hall, 1998; Kakwani, 2000; Kakwani et al., 2000; Eastwood 

and Lipton, 2000; Foster and Szѐkely, 2000; Halleröd and Larsson, 2008; 

Duclos et al., 2010; Elhadi et al., 2012; Khalid et al., 2012; dan Bayudan 

and Lim, 2014). Pengaruh pemikiran Ravallion ditemukan di beberapa 

penelitian tersebut.  

Dari hasil penelitiannya di Cina, Duclos et al. (2010), menulis artikel 

di Journal of Development Economics (91:2, 2010, pp.266-77) dengan 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=14834&origin=recordpage
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judul “Chronic and transient poverty: Measurement and estimation, with 

evidence from China”. Artikel tersebut memberikan kontribusi pada 

pengukuran kemiskinan melalui tiga cara. Pertama, melalui metode 

pendekatan baru untuk membedakan kemiskinan kedalam kelompok 

chronic dan transient. Kedua, dengan mengoreksi bias statistik ketika 

menggunakan periode waktu yang pendek untuk mengestimasi isu 

penting kemiskinan chronic dan transient. Ketiga, mengaplikasikan 

metode ini untuk mengkaji panel data set Cina selama 17 tahun dari tahun 

1995. Duclos et al. (2010) menemukan bahwa klasifikasi kemiskinan 

chronic dan transient dengan menggunakan panel data yang periodenya 

lebih panjang bisa lebih kelihatan jelas daripada hanya menggunakan 

panel data dengan periode waktu yang pendek. Keluar masuknya 

kelompok masyarakat transient ke dalam klasifikasi chronic menjadi lebih 

terlihat. Analisis kemiskinannya menjadi lebih mudah.    

Sudut kajian yang berbeda disampaikan oleh Halleröd and Larsson 

(2008) yang mencoba melihat hubungan antara kemiskinan dengan 

persoalan kesejahteraan secara lebih luas. Hasil penelitian mereka yang 

ditulis dalam International Journal of Social Welfare (17, 2008, pp.15-25) 

dengan judul “Poverty, welfare problems and social exclusion”, bertujuan 

untuk meneliti apakah persoalan kemiskinan berkorelasi dengan isu-isu 

lain kesejahteraan sosial, dan berapa besar pengaruhnya. Mereka 

menggarisbawahi bahwa kemiskinan di satu sisi dan kesejahteraan di sisi 

lain tidak selalu berada dalam satu paket. Untuk itu Halleröd and Larsson 

(2008) membedakan dua ukuran utama kemiskinan: poverty income dan 

poverty deprivation. Poverty income atau pendapatan warga miskin 
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seringkali hanya fokus pada persoalan pendapatan dan bagaimana 

meningkatkannya, mengabaikan persoalan kesejahteraan yang lebih luas. 

Sementara poverty deprivation atau pengurangan kemiskinan berkonotasi 

tidak hanya masalah pendapatan warga miskin saja tetapi juga 

peranannya dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang lebih 

luas. Halleröd and Larsson (2008) melakukan social mapping hubungan 

17 variabel poverty income yang meliputi lack of cash margin, deprivation 

poor, unemployed, anxiety, loneliness, crowded housing, victimization-

crime, disorganized area, sleeplessnes, headache, smoking, did not vote, 

worried by crime, health problem, obesity, low education, politically 

inactive, dan income poor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penanganan persoalan poverty income tidak serta merta berkaitan erat 

dengan penyelesaian masalah kesejahteraan secara lebih luas. Penelitian 

yang dilakukan di Swedia tersebut secara tegas menyimpulkan bahwa 

strategi deprivation poverty lebih berkorelasi positif terhadap persoalan 

kesejahteraan yang lain.  

Penelitian dengan fokus transient poverty dilakukan oleh Elhadi et 

al. (2012) di Kenya dan ditulis dalam jurnal African Crop Science Journal 

(20, 2012, pp.113-22) dengan judul “Factors Influencing Transient Poverty 

Among Agro-Pastoralists In Semi-Arid Areas Of Kenya”. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab munculnya 

fenomena kelompok transient poor di antara masyarakat agro-pastoral di 

wilayah yang agak terpencil di Kenya. Tehnik analisis regresi 

dipergunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-

variabel jumlah sumber-sumber pendapatan rumah tangga, jumlah 
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anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, bantuan makanan, 

jarak pasar terdekat, kepemilikan kandang, dan jumlah ternak yang 

dimiliki, terhadap variabel terpengaruh kemiskinan.  Di antara variabel-

variabel tersebut, jumlah sumber mata pencaharian, tingkat pendidikan 

kepala rumah tangga, bantuan makanan, dan jarak ke pasar terdekat 

terbukti berhubungan positif dengan pendapatan per kapita per hari. 

Hubungan negatif ditemukan antara penghasilan harian per kapita dan 

ukuran rumah tangga. Karena menunjukkan penurunan kemiskinan 

dengan faktor-faktor yang berpengaruh positif, pengurangan jumlah 

transient poor dapat dicapai melalui peningkatan dan penyediaan alternatif 

mata pencaharian untuk mengurangi  ketergantungan yang berlebihan 

pada ternak dan tanah sebagai sumber utama mata pencaharian 

keluarga.  

Tulisan penting lain ditemukan di Journal of Development 

Economics (56, 1998, pp.181-206), dimana Glewwe and Hall (1998) 

menulis artikel dengan judul “Are some groups more vulnerable to 

macroeconomic shocks than others?: Hypothesis tests based on panel 

data from Peru”. Dalam penelitiannya di Peru, Glewwe and Hall (1998) 

mempertanyakan tentang kelompok mana, antara kelompok miskin 

chronic dan transient, yang paling terpengaruh oleh goncangan ekonomi. 

Penelitian mereka dilakukan dengan metode klarifikasi data sekunder 

panel data Peru tahun 1990-1995. Dari klarifikasi panel data ini, Glewwe 

and Hall (1998) menyimpulkan bahwa rumah tangga dengan kepala 

keluarga yang lebih berpendidikan tidak terpengaruh oleh goncangan. 

Mereka juga menyimpulkan bahwa rumah tangga dengan banyak anak 
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justru lebih terpengaruh. Kesimpulan lain yang dikaitkan dengan kebijakan 

pemerintah Peru berkaitan dengan social security adalah kebijakan 

tersebut tidak bekerja selama krisis ekonomi, pemerintah mengalami 

kesulitan untuk mencapai sasaran program karena data yang simpang 

siur.  

Bayudan and Lim (2014) menulis hasil penelitian mereka tentang 

chronic dan transient poverty dengan judul “Chronic and Transient Poverty 

and Vulnerability to Poverty in the Philippines: Evidence Using a Simple 

Spells Approach” dalam jurnal Social Indicators Research (118, 2014, 

pp.389-413). Penelitian tersebut mengklarifikasi dua indikator 

kesejahteraan, pengeluaran per kapita dan pengeluaran per kapita untuk 

makanan pada panel data Filipina dan mengkaji frekuensi keluar 

masuknya rumah tangga ke dalam kemiskinan dan kemiskinan makanan 

di Filipina. Penelitian ini secara khusus membandingkan kondisi antara 

kelompok miskin chronic dan transient. Ditemukan bahwa masalah 

pengeluaran dan pengeluaran untuk makanan per kapita lebih dialami 

oleh kelompok chronic dari pada kelompok transient. Faktor-faktor 

signifikan yang berkontribusi pada masalah kemiskinan makanan pada 

kelompok chronic atau transient antara lain tingkat pendidikan yang 

rendah kepala keluarga, pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan yang 

secara ekonomi tidak stabil dan beresiko seperti di bidang pertanian dan 

perikanan (nelayan), sektor informal, dan mereka-mereka yang tidak 

memiliki ketrampilan, tidak memiliki jaminan kesehatan, dan 

ketergantungan ekonomi yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa di Filipina tingkat kemiskinan dan kemiskinan makanan sangat 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19391&origin=recordpage
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tinggi secara geografis, khususnya di wilayah-wilayah perdesaan dan 

wilayah-wilayah konflik bersenjata seperti Mindanao dan sebagainya. 

Rumah-tangga yang memiliki pendapatan tinggi, pekerjaan baru, hasil 

panen, kesehatan yang lebih baik, atau mendapat kiriman uang atau 

warisan cenderung masuk ke kelompok transient. Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) memberi pengaruh signifikan pada kedua kelompok miskin, 

sementara bencana alam atau kondisi kesehatan yang buruk anggota 

keluarga meningkatkan kemungkinan rumah tangga jatuh ke dalam 

kemiskinan chronic. Bayudan dan Lim (2014) merekomendasikan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan metode dan strategi yang 

berbeda antara dua kelompok kemiskinan tersebut. 

Di dalam artikel hasil penelitian yang ditulis dengan judul “Poverty 

Alleviation in India and Pakistan” dalam Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in Business (4:8, 2012, pp.403-16), Khalid et al. 

(2012) menyoroti penyebab, dampak, dan strategi pengentasan 

kemiskinan di India dan Pakistan yang merupakan bagian dari kawasan 

Asia Selatan. Mereka mencatat variabel-variabel multidimensional 

kemiskinan di wilayah tersebut meliputi tata pemerintahan yang buruk, 

ketidakstabilan politik, pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat inflasi 

yang tinggi, populasi yang besar, urbanisasi, kurangnya reformasi tanah 

dan feodalisme, kurangnya pendidikan berbasis keterampilan unggulan, 

braindrain sumber daya manusia, praktek hukum yang lemah, dan korupsi 

besar-besaran. Selain itu, negara-negara di kawasan Asia Selatan juga 

rentan terhadap bencana seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, angin 

topan, gempa bumi, angin badai, dan sebagainya. Dengan melakukan 
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kajian berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di kedua negara 

termasuk implementasi program social safety nets, para peneliti mencatat 

bahwa usaha penganggulangan kemiskinan belum optimal. Mereka 

menemukan bahwa anggaran militer yang terlalu besar berkontribusi pada 

lemahnya berbagai usaha penanggulangan kemiskinan di kedua negara. 

Beberapa kajian kemiskinan juga memfokuskan perhatiannya pada 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kemiskinan. Di 

dalam tulisan berjudul “Growth, Inequality, and Poverty: An Introduction” 

dalam jurnal Asian Development Review: Studies of Asian and Pacific 

Economic Issues (18:2, 2000, pp.1-21), Kakwani et al. (2000) menyatakan 

bahwa walaupun diskusi tentang pertumbuhan dan pemerataan bukanlah 

merupakan topik baru, tetapi hari-hari ini topik ini begitu menguat 

didiskusikan kembali oleh para ekonom memenuhi permintaan dan 

tuntutan vital dalam agenda politik dan kebijakan, yaitu penanggulangan 

kemiskinan. Mengenai fokus kajian ini, para peneliti terbelah dalam dua 

kelompok besar. Kelompok pertama meyakini bahwa pertumbuhan 

ekonomi berkaitan erat dengan pemerataan tetapi sekaligus menolak 

kasus-kasus yang ada tentang ketimpangan yang dikaitkan dengan 

pertumbuhan ekonomi (Kakwani et al., 2000). Kelompok ini meyakini 

bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan angka 

kemiskinan. Sementara kelompok kedua meyakini bahwa pilihan program 

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pertumbuhan 

lebih menjamin terjadinya pemerataan dan mengurangi ketimpangan 

(Kakwani et al. 2000). Hasil penelitian ini menarik untuk dikaji lebih 
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mendalam karena signifikansinya dengan polemik pertumbuhan dan 

pemerataan yang langsung menyentuh kepentingan penduduk miskin.   

Senada dengan tulisan Kakwani et al. (2000), di dalam tulisan yang 

berjudul “Pro-Poor Growth and Pro-Growth Poverty Reduction: Meaning, 

Evidence, and Policy Implication” dalam jurnal Asian Development 

Review: Studies of Asian and Pacific Economic Issues (18:2, 2000, pp.22-

58), Eastwood and Lipton (2000) menggarisbawahi masih terjadinya debat 

pilihan paradigma kebijakan publik untuk pertumbuhan ekonomi yang pro-

poor ataukah kebijakan untuk penurunan angka kemiskinan yang pro 

pertumbuhan ekonomi. Di dalam tulisan tersebut Eastwood and Lipton 

(2000) mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi selalu berkorelasi 

negatif dengan tingkat kemiskinan penduduk, apakah pertumbuhan selalu 

baik buat masyarakat miskin, apakah pertumbuhan selalu 

berkecenderungan mengurangi ketidakmerataan. Untuk mengkaji lebih 

mendalam jawaban ‘yes’ atau ‘no’ untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

Eastwood and Lipton (2000) menyajikan argumen dan hasil-hasil 

penelitian para ahli dan penelitian mereka sendiri secara seimbang antara 

dua kubu. Kelompok pro-poor growth berargumen dengan bukti-bukti 

empiris bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu berkorelasi negatif 

dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan memberi 

kesempatan penduduk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus 

kesejahteraannya. Pertumbuhan ekonomi membuka peluang-peluang 

baru pasar dan kesempatan kerja. Sementara kelompok kedua dengan 

argumen bahwa ada banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa 

pernyataan pertama tidak selalu benar. Muncul ketimpangan di berbagai 
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negara. Ada banyak variabel yang harus dikondisikan untuk memastikan 

pertumbuhan yang berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. 

Kelompok ini meyakini bahwa pro-poor growth lebih menjamin penurunan 

kemiskinan dengan tetap berorientasi pertumbuhan ekonomi. Walaupun 

tidak menolak argumen pro-poor growth, dari hasil kajian yang 

dilakukannya, Eastwood and Lipton (2000) menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan memang tidak selalu sejalan dengan pemerataan, 

pertumbuhan tidak selalu baik untuk kelompok masyarakat miskin. 

Argumen pro-growth poverty reduction, khususnya untuk kasus di negara-

negara berkembang yang masih didominasi sektor pertanian, lebih 

menjamin tercapainya dua target sekaligus, penurunan angka kemiskinan 

di satu sisi, dan pertumbuhan ekonomi di sisi lain. Signifikan dengan 

argumen tersebut, kebijakan yang direkomendasikan adalah 

pembangunan pertanian untuk mengejar pertumbuhan pertanian, 

redistribusi lahan, dan penurunan angka kelahiran. Pembangunan 

pertanian dipilih karena diyakini bahwa sektor pertanian masih 

memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional, 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan memproduksi 

makanan pokok masyarakat.  Redistribusi lahan melalui kebijakan land 

reform memastikan bahwa masyarakat miskin yang sebagian besar masih 

bekerja di sektor pertanian memiliki kepastian status kepemilikan lahan. 

Kepastian ini akan mendorong peningkatan motivasinya untuk mengolah 

lahan lebih produktif. Fertility reduction merupakan pilihan kebijakan yang 

logis terutama dari sisi permintaan dan penawaran. Setiap kebutuhan, 

baik di tingkat rumah tangga, regional, maupun nasional, selalu 



 

53 

menggunakan landasan logika permintaan dan penawaran ini. Jumlah 

penduduk yang sedikit mempermudah penanganan persoalan kemiskinan.  

Temuan serupa merupakan hasil kerja penelitian dari Foster and 

Szѐkely (2000) yang ditulis dalam jurnal yang sama, Asian Development 

Review: Studies of Asian and Pacific Economic Issues (18:2, 2000, pp.59-

73) dengan judul “How Good is Growth?”. Foster and Szѐkely (2000) 

menyimpulkan bahwa pertumbuhan sangat baik untuk kemiskinan tetapi 

tidak baik untuk sektor-sektor yang lain. Mereka melakukan kajian yang 

mendalam tentang fakta-fakta empiris dari hubungan pertumbuhan dan 

pengurangan kemiskinan yang berkaitan erat dengan perbedaan 

instrumen pengklasifikasian masyarakat menjadi kelompok miskin dan 

tidak miskin. Kajian ini mencatat bahwa ukuran kemiskinan sangat 

tergantung pada penetapan garis kemiskinan, di titik mana garis 

kemiskinan diletakkan. Posisi garis kemiskinan ini menjadi relatif di setiap 

negara. Instrumen yang berbeda dalam mengukur kemiskinan tentu saja 

akan menghasilkan perbedaan yang signifikan pada penjelasan hubungan 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Signifikan dengan kesimpulan 

bahwa pertumbuhan itu baik untuk kemiskinan, Foster and Szѐkely (2000) 

melihat bahwa pro-growth poverty reduction lebih sesuai untuk kebijakan 

dan merekomendasikan bahwa penyusunan kebijakan pencapaian 

pertumbuhan ekonomi sebaiknya menjamin masyarakat miskin bisa 

mengakses dan mendapatkan benefit secara proporsional.  

Masih berkaitan dengan fokus topik pro-poor growth dan pro-growth 

poverty reduction, dari hasil penelitiannya di empat negara di Asia yaitu 

Korea, Laos, Thailand, dan Filipina, Kakwani (2000) mencatat ada 
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perbedaan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

negara berkaitan dengan pilihan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

Kajian hasil penelitian ini ditulis dalam artikel yang berjudul “Growth and 

Poverty Reduction: An Empirical Analysis” dalam jurnal Asian 

Development Review: Studies of Asian and Pacific Economic Issues (18:2, 

2000, pp.74-84). Dari data empiris yang ada setelah melalui hitungan 

statistik Inequality-Growth Tradeoff Index (IGTI), Kakwani (2000) 

menyimpulkan bahwa pro-poor growth policies lebih sesuai diterapkan di 

Thailand, sementara pro-growth poverty reduction policies lebih sesuai 

diterapkan di Korea dan Laos. Lebih lanjut, Kakwani (2000) mencatat 

bahwa Filipina adalah negara yang bisa menggabungkan dua pendekatan 

dalam penyusunan kebijaksanaan tersebut. Apa yang ingin digarisbawahi 

oleh Kakwani adalah bahwa kondisi yang berbeda-beda di tiap negara 

akan menentukan pilihan kebijakan yang paling sesuai.    

Beberapa penelitian kemiskinan yang dilakukan dengan kasus di 

Indonesia dilakukan oleh Skoufias et al. (2000), serta Dartanto dan 

Nurkholis (2013). Penelitian Skoufias et al. tentang kemiskinan sebagai 

dampak dari krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 ditulis dengan judul  

“Changes in household welfare, poverty and inequality during the crisis” 

dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (36:2, 2000, pp.97-114). 

Studi ini menemukan bukti empiris tentang perubahan standar kehidupan 

diantara rumah tangga miskin selama krisis ekonomi. Penelitian ini 

mengkaji data pengeluaran rumah tangga dari panel data rumah tangga 

yang disurvey bulan Mei 1997, tepat sebelum terjadi krisis, dan kemudian 

survey pada bulan Agustus 1998, setahun setelah krisis berjalan. 

http://econpapers.repec.org/RAS/pda410.htm
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19966&origin=recordpage
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Penurunan pendapatan rumah tangga digunakan untuk menghitung 

perbandingan nominal pengeluaran rumah tangga untuk makanan selama 

satu tahun. Hasil penelitian mencatat bahwa krisis ekonomi telah benar-

benar menyebabkan turunnya secara drastis kesejahteraan keluarga. 

Rata-rata belanja perkapita jatuh secara signifikan, dan pada saat yang 

bersamaan ketimpangan meningkat. Tingkat kemiskinan meningkat dua 

kali lipat dibandingkan dengan sebelum krisis. Transisi masuk dan keluar 

ke dalam klasifikasi kemiskinan chronic sangat tidak stabil.  

Hasil penelitian Dartanto dan Nurkholis (2013) yang ditulis dengan 

judul “The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from 

panel data” dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (49:1, 2013, 

pp.6-84), menyajikan beberapa determinan kemiskinan dinamis di 

Indonesia. Peneliti mengkaji determinan kemiskinan dinamis di Indonesia 

dengan kategori rumah tangga miskin, transient poor dekat garis 

kemiskinan, transient poor tidak dekat garis kemiskinan, dan tidak miskin. 

Meneliti hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) dan panel data set 

2005-2007, peneliti menemukan sekitar 28 persen rumah tangga miskin 

masuk dalam kategori miskin chronic, berarti selalu miskin pada dua 

periode. Sementara 7 persen rumah tangga yang tidak miskin jatuh ke 

dalam kategori transient poor dekat garis kemiskinan. Determinan yang 

berkontribusi pada kemiskinan dinamis di Indonesia antara lain pendidikan 

kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, kepemilikan asset fisik, status 

pekerjaan, goncangan kesehatan, program mikro kredit, akses listrik, 

perubahan-perubahan pekerjaan, status pekerjaan, dan jumlah anggota 

keluarga. Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa rumah tangga 
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di wilayah Pulau Jawa dan Bali lebih rentan pada goncangan ekonomi 

daripada rumah tangga di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali.  

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dikelompokkan ke 

dalam penelitian basis pengukuran kemiskinan (lihat Ravallion, 1988; Datt 

and Ravallion, 1992; Ravallion, 1996; dan Duclos et al., 2010), klarifikasi 

determinan kemiskinan (lihat Ravallion, 2002; Khalid et al., 2012; dan 

Dartanto and Nurcholis, 2013), deskriptif kualitatif kasus-kasus kemiskinan 

terdampak (lihat Glewwe and Hall, 1998; Jalan and Ravalion, 1998; 

Skoufias et al., 2000; Ravallion, 2001; dan Ravallion and Chen, 2007), 

eksplorasi kemiskinan chronic dan transient (lihat Halleröd and Larsson, 

2008; Elhadi et al., 2012; dan Bayudan and Lim, 2014), dan substansi 

kebijakan penanggulangan kemiskinan (lihat Eastwood and Lipton, 2000; 

Foster and Szѐkely, 2000; Kakwani, 2000; dan Kakwani et al., 2000).  

Dari kajian penelitian-penelitian terdahulu, ada beberapa catatan 

yang menarik. Pertama, penelitian-penelitian tersebut secara jelas 

memperkokoh dugaan keberadaan kelompok penduduk transient poor. 

Keberadaan mereka sangat ditentukan oleh ukuran kemiskinan, 

penentuan garis kemiskinan, dan pilihan penempatan garis kemiskinan. 

Kedua, penelitian-penelitian tersebut secara jelas menggambarkan bahwa 

persoalan kemiskinan chronic dan transient menjadi dua fenomena yang 

tidak bisa dipisahkan tetapi penanganannya harus dipisahkan. Ketiga, 

beberapa penelitian merekomendasikan pilihan pertumbuhan ekonomi 

untuk penanggulangan kemiskinan. Hanya saja, keempat, penelitian-

penelitian masalah transient poverty tersebut tidak menjawab pertanyaan-

pertanyaan mengapa masalah tersebut belum menjadi isu strategis dalam 
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agenda formulasi kebijakan publik penanggulangan kemiskinan, mengapa 

keberadaan kelompok ini diabaikan penanganannya sejak dalam proses 

agenda-setting perumusan kebijakan publik. Penelitian-penelitian tersebut 

berhenti pada fase menyuguhkan data dan seperangkat rekomendasi 

untuk mengatasinya. Kelima, tidak satupun dari penelitian-penelitian 

tersebut yang fokus kajiannya berada di wilayah agenda-setting proses 

penyusunan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan transient poverty. 

Pertanyaannya adalah apakah para peneliti tersebut tidak melihat 

masalah transient poverty sebagai masalah besar dalam kerangka 

kebijakan penanggulangan kemiskinan? 

2.1.2. Penelitian agenda-setting terdahulu 

Penelitian ini ingin mengklarifikasi peran strategis agenda-setting 

dalam proses formulasi kebijakan publik, khususnya kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. Walaupun masih terbatas, ada beberapa 

hasil penelitian ataupun review mengenai agenda-setting yang ditulis 

dalam beberapa jurnal. Sebagian besar kajian dari jurnal yang ditemukan 

tidak secara spesifik fokus pada masalah kemiskinan, apalagi masalah 

transient poverty. Namun kajian-kajian tersebut sangat berharga untuk 

memahami logika kaitan antara masalah publik, formulasi kebijakan, dan 

implementasi kebijakan.  

Dari hasil kajiannya, Stone (1989) menulis artikel dengan judul 

“Causal Stories and the Formations of Policy Agendas” dalam jurnal 

Political Science Quarterly (104:2, 1989, pp.281-300). Stone (1989) 

mengklarifikasi peranan aktor, kekuatan masalah, dan kesempatan masuk 
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menjadi agenda kebijakan. Dengan metode deskriptif kualitatif, Stone 

(1989) mencatat bahwa agenda kebijakan merupakan akumulasi proses 

dialog para aktor yang memiliki atensi pada masalah publik tertentu di 

ranah agenda-setting. Kesimpulan ini diperkuat oleh Pedersen and 

Wilkerson (2006) yang menuliskan hasil penelitiannya dalam jurnal 

Journal of European Public Policy (13, 2006, pp.1039–52) dengan judul 

“How agenda-setting attributes shape politics: basic dilemmas, problem 

attention and health politics developments in Denmark and the US”.  

Pedersen and Wilkerson (2006) melakukan penelitian untuk 

mengklarifikasi peran agenda-setting dalam perumusan kebijakan 

kesehatan di kedua negara. Meskipun berbeda setting negara dan sistem 

politik, hasil riset menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam proses 

agenda-setting yang efektif berperan besar dalam penyusunan kebijakan 

kesehatan. Hasil penelitian Pelletier et al. (2012) lebih memperkokoh dua 

penelitian terdahulu. Dari tulisannya yang berjudul “Nutrition agenda 

setting, policy formulation and implementation: lessons from the 

Mainstreaming Nutrition Initiative” yang dimuat dalam jurnal Health Policy 

and Planning (27, 2012, pp.19–31), Pelletier et al. menjelaskan hasil 

penelitian mereka di Bangladesh, Bolivia, Guatemala, Peru and Vietnam. 

Penelitian mereka mencatat, dengan berbagai karakteristik lokal, 

hubungan antara agenda-setting, formulasi dan implementasi kebijakan 

sangat kuat. 

Melalui cara pandang yang berbeda, Birkland (1998) melihat bahwa 

proses agenda-setting didorong oleh terjadinya focusing event dan group 

mobilization. Dalam tulisannya berjudul “Focusing Events, Mobilization, 
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and Agenda Setting” yang dimuat dalam Journal of Public Policy (18:1, 

1998, pp 53-74), Birkland mengklarifikasi hubungan antara focusing event, 

group mobilization, dan agenda-setting. Dari kajiannya tersebut, Birkland 

(1998) mencatat bahwa melalui peran policy community, focusing event 

berperanan besar dalam proses terbentuknya opini publik, mendorong 

munculnya group mobilization dalam intervensi proses agenda-setting. 

Catatan penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Maxwell (2003). 

Dalam tulisannya yang berjudul “Heaven or Hubris: Reflections on the 

New Poverty Agenda” dalam jurnal Development Policy Review (21:1, 

2003, pp.5-25), Maxwell mengklarifikasi pengaruh agenda Millenium 

Development Goals (MDGs) dalam penyusunan agenda kebijakan 

kemiskinan di berbagai negara di seluruh dunia. Maxwell (2003) mencatat 

bahwa focusing event agenda internasional MDGs berpengaruh besar 

pada penyusunan agenda kebijakan penanggulangan kemiskinan di 

berbagai negara tersebut. Tulisan Mazarr (2007) dengan judul “The Iraq 

War and Agenda Setting” yang ditulis dalam jurnal Foreign Policy Analysis 

(3, 2007, pp.1–23) lebih menegaskan peran-peran tersebut. Mazarr (2007) 

mengklarifikasi kaitan antara focusing event, policy community, dan policy 

window dengan proses agenda-setting aksi kebijakan perang pemerintah 

US di Irak. Hasil penelitiannya mencatat ada kaitan erat antara focusing 

event, policy community, dan policy window dengan proses agenda-

setting. 

Kaitan antara policy entrepreneur dan policy change diteliti oleh 

Mintrom and Norman (2009). Dalam tulisannya yang berjudul “Policy 

Entrepreneurship and Policy Change” yang dimuat dalam jurnal The 
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Policy Studies Journal (37:4, 2009, pp.649-67), mereka mencatat bahwa 

policy entrepreneurs memiliki peran yang strategis dalam menginisiasi 

perubahan kebijakan. Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil penelitian Cohen 

(2012) yang ditulisnya dalam jurnal Journal of Social Research & Policy 

(3:1, 2012, pp.5–26) dengan judul “Policy Entrepreneurs and the Design of 

Public Policy: The Case of the National Health Insurance Law in Israel”. 

Cohen (2012) mencatat peran strategis policy entrepreneur dalam policy 

arena, inisiatifnya, motivasinya, sampai kepada strateginya dalam proses 

penyusunan kebijakan kesehatan di Israel. Peran policy entrepreneur 

yang signifikan juga dicatat oleh Kirchhoff et al. (2010). Menggunakan 

kerangka kerja multiple streams, Kirchhoff et al. melakukan penelitian 

untuk mengklarifikasi pemanfaatan kesempatan policy window dalam 

agenda-setting kebijakan lingkungan di York, Ontario, Canada. Hasil 

penelitian mereka ditulis dengan judul “A Policy Window Opens: Strategic 

Environmental Assessment in York” yang dimuat dalam jurnal Journal of 

Environmental Assessment Policy and Management (12:3, 2010, pp. 333–

54). Mereka mencatat bahwa problem stream, policy stream, dan political 

stream mendapatkan kesempatan bertemu pada kesempatan terbukanya 

policy window. Peran policy entrepreneur sangat signifikan dalam 

mempertemukannya. 

Kajian agenda-setting dengan sudut pandang lain dilakukan oleh 

Walgrave and Aelst (2006) dengan melihat dari peran media dalam 

membangun frame opini publik. Hasil penelitian tersebut mereka tulis 

dalam jurnal Journal of Communication (56, 2006, pp.88–109) dengan 

judul “The Contingency of the Mass Media’s Political Agenda Setting 
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Power: Toward a Preliminary Theory”. Penelitian ini berusaha 

menjelaskan kekuatan peranan media dalam proses politik agenda-setting 

di USA. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media berperan penting 

dalam proses politik agenda-setting. Melalui kajian yang lebih mendalam 

mengenai peran media, Walgrave, Soroka, and Nuytemans (2008) 

menyusun tulisan dengan judul “The Mass Media’s Political Agenda-

Setting Power: A Longitudinal Analysis of Media, Parliament, and 

Government in Belgium (1993 to 2000)” dalam jurnal Comparative Political 

Studies (41:6, 2008, pp.814-36). Hasil penelitian mereka kembali 

menegaskan peran media dalam proses politik agenda-setting sangat 

dominan. Hasil penelitian ini lebih diperkokoh lagi dengan catatan 

penelitian Wolfe et al. (2013). Hasil penelitian yang ditulis dengan judul “A 

Failure to Communicate: Agenda Setting in media and Policy Studies” 

dimuat dalam jurnal Political Communication (30, 2013, pp.175–92). 

Mereka mengklarifikasi kekuatan peranan media dalam proses politik 

agenda-setting di USA. Hasil penelitian mencatat bahwa media memang 

berperan penting dalam proses agenda-setting.  

Dari kajian berbagai penelitian terdahulu mengenai transient poverty 

dan agenda-setting selanjutnya disusun tabel yang dimaksudkan untuk 

mempermudah memahami alur pikir dan hasil-hasil penelitian tersebut. 

Tabel 2.1 menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu tentang masalah 

transient poverty dan juga agenda-setting. Tabel disusun dalam 5 

klasifikasi, terdiri dari klasifikasi peneliti, topik, metode, tujuan penelitian, 

dan hasil. 
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Tabel 2.1. Penelitian transient poverty dan agenda-setting terdahulu 

No. Peneliti Topik Metode Tujuan Penelitian Hasil 

Transient Poverty 

1. Ravallion  
(1988) 

Jaminan kese-
jahteraan untuk 
masyarakat 
miskin 

Kuantitatif Klarifikasi imple-
mentasi jaminan 
sosial bagi bagi 
masyarakat miskin 

Klarifikasi chronic 
poverty dan transient 
poverty 

2. Ravallion 
(1996) 

Pengukuran 
kemiskinan 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi fokus 
kajian kemiskinan  

Setiap usaha penang-
gulangan kemiskinan, 
harus memperhatikan 
tiga hal: measure-
ment, modelling, dan 
data 

3. Datt and 
Ravallion 
(1992) 

Instrumen 
pengukuran 
kemiskinan 

Eksploratif Klarifikasi apakah 
perubahan dalam 
instrumen pengukur-
an kemiskinan dapat 
didekomposisi men-
jadi pertumbuhan 
dan redistribusi 

Perubahan dalam 
instrumen 
pengukuran 
kemiskinan dapat 
didekomposisi 
menjadi pertumbuhan 
dan redistribusi 

4. Ravallion 
(2001) 

Kemiskinan di 
berbagai negara 
berkembang 

Eksploratif Mengkaji 
kemiskinan di 
berbagai negara 
berkembang 

Orang miskin di nega-
ra berkembang biasa-
nya berbagi dalam 
keuntungan dari ke-
naikan kemakmuran 
agregat, dan juga ke-
rugian dari kontraksi 
agregat. Ada perbe-
daan besar di  berba-
gai negara mengenai 
seberapa banyak 
orang miskin berbagi 
dalam pertumbuhan.   

5. Ravallion and 

Chen (2007) 
Kebijakan 
penurunan 
angka 
kemiskinan di 
Cina 

Eksploratif Mengkaji 
implementasi 
kebijakan 
penurunan angka 
kemiskinan di Cina 

Meskipun tingkat ke-
miskinan ekstrim me-
nurun secara drama-
tis di Cina 1980-2001, 
penurunan ini tidak 
terjadi merata dari 
waktu ke waktu dan di 
seluruh provinsi. 

6. Jalan and 
Ravalion 
(1998a) 

Determinan 
kelompok 
chronic poor dan 
transient poor 

Eksploratif Mengkaji 
determinan 
kesejahteraan 
keluarga kelompok 
chronic poor dan 
transient poor 

Kesejahteraan keluar-
ga merupakan deter-
minan penting bagi 
miskin kronis dan 
transient poor. Meski-
pun lokasi geografis 
tempat tinggal, status 
pendidikan, dan sta-
tus kesehatan  pen-
ting untuk menjelas-
kan kemiskinan kro-
nis, tetapi tidak 
signifikan untuk 
transient poor. 

7. Jalan and 
Ravalion 
(1998b) 

Tingkat 
konsumsi rumah 
tangga pasca 
reformasi di Cina 

Eksploratif Mengkaji pengaruh 
fenomena transient 
poverty terhadap 
penghitungan 
konsumsi rumah 
tangga miskin. 

Setengah jumlah dari 
kesenjangan penda-
patan disebabkan 
oleh kemiskinan dan 
lebih dari sepertiga 
dari kesenjangan ter-
sebut karena kemis-
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kinan yang bersifat 
transient. Kondisi ini 

berkaitan langsung 
dengan fluktuasi kon-
sumsi dari tahun ke 
tahun. 

8. Duclos et al. 
(2010) 

Pengukuran 
kemiskinan 
chronic dan 
transient 

Eksploratif Membandingkan 
klasifikasi 
kemiskinan chronic 
dan transient 

dengan 
menggunakan panel 
data yang 
periodenya lebih 
panjang dan 
pendek.  

Klasifikasi kemiskinan 
chronic dan transient 
menggunakan panel 
data yang periodenya 
lebih panjang lebih 
kelihatan jelas dari 
pada hanya menggu-
nakan panel data de-
ngan periode waktu 
yang pendek. 

9. Halleröd and 
Larsson 
(2008) 

Melihat hubung-
an antara kemis-
kinan dengan 
persoalan kese-
jahteraan secara 
lebih luas di 
Swedia 

Kuantitatif Meneliti apakah 
persoalan 
kemiskinan 
berkorelasi dengan 
isu-isu lain 
kesejahteraan 
sosial,  

Penanganan persoal-
an poverty income ti-
dak serta merta ber-
kaitan erat dengan 
penyelesaian masa-
lah kesejahteraan 
secara lebih luas. 

10. Elhadi et al.  
(2012) 

Hubungan dan 
pengaruh varia-
bel sumber 
pendapatan ru-
mah tangga, 
jumlah anggota 
keluarga, tingkat 
pendidikan ke-
pala keluarga, 
bantuan makan-
an, jarak pasar, 
jumlah ternak 
terhadap varia-
bel terpengaruh 
kemiskinan. 

Kuantitatif, 
analisis 
regresi 

Mengeksplorasi 
faktor-faktor 
penyebab 
munculnya 
fenomena kelompok 
transient poor 

diantara masyarakat 
agro-pastoral di 
wilayah yang agak 
terpencil di Kenya. 

Jumlah sumber mata 
pencaharian, tingkat 
pendidikan kepala 
rumah tangga, 
makanan bantuan, 
dan jarak ke pasar 
terdekat terbukti 
berhubungan positif 
dengan pendapatan 
per kapita per hari. 
Hubungan negatif 
ditemukan antara 
penghasilan harian 
per kapita dan ukuran 
rumah tangga. 

11. Glewwe and 
Hall (1998) 

Hubungan 
goncangan 
ekonomi 
terhadap 
kemiskinan 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi data 
sekunder panel data 
Peru tahun 1990-
1995. 

Rumah tangga de-
ngan kepala keluarga 
yang lebih berpendi-
dikan tidak terpenga-
ruh oleh goncangan, 
rumah tangga dengan 
banyak anak justru 
lebih terpengaruh 

12. Bayudan and 
Lim (2014) 

Membandingkan 
kondisi 
khususnya pada 
masalah 
kemiskinan 
makanan antara 
kelompok miskin 
chronic dan 
transient di 
Filipina 

Deskriptif 
kualitatif 

Mengklarifikasi dua 
indikator 
kesejahteraan, 
pengeluaran 
perkapita dan 
pengeluaran per 
kapita untuk 
makanan, pada 
panel data Filipina 
dan mengkaji 
frekuensi keluar 
masuknya rumah 
tangga ke dalam 
kemiskinan dan 
kemiskinan 
makanan di Filipina. 

Faktor-faktor signifi-
kan yang berkontribu-
si pada masalah ke-
miskinan makanan 
pada kelompok chro-
nic atau transient me-

liputi tingkat pendidik-
an rendah kepala ke-
luarga, pendapatan 
dari pekerjaan yang 
secara ekonomi tidak 
stabil dan beresiko 
seperti di bidang per-
tanian dan perikanan 
(nelayan), sektor in-
formal, dan mereka 
yang tidak memiliki 
ketrampilan, tidak me-
miliki jaminan kese-
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hatan, dan ketergan-
tungan ekonomi yang 
tinggi. Di Filipina ting-
kat kemiskinan dan 
kemiskinan makanan 
sangat tinggi secara 
geografis, khususnya 
di wilayah perdesaan 
dan wilayah-wilayah 
konflik bersenjata 

13. Khalid et al. 
(2012) 

Penyebab, 
dampak dan 
strategi 
pengentasan 
kemiskinan di 
India dan 
Pakistan 

Eksploratif Mengkaji variabel-
variabel multidimen-
sional kemiskinan, 
diantaranya tata pe-
merintahan yang bu-
ruk, ketidakstabilan 
politik, pertumbuhan 
ekonomi yang lam-
bat, tingkat inflasi 
yang tinggi, populasi 
yang besar, urbani-
sasi, kurangnya re-
formasi tanah dan 
feodalisme, kurang-
nya pendidikan ber-
basis keterampilan 
unggulan, braindrain 
sumber daya manu-
sia, praktek hukum 
yang lemah, dan 
korupsi. 

Usaha 
penganggulangan 
kemiskinan di kedua 
negara  belum 
optimal 

14. Kakwani et al. 
(2000) 

Hubungan 
antara 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan, dan 
kemiskinan 

Eksploratif Eksplorasi kaitan 
pertumbuhan dan 
pengurangan 
kemiskinan 

Pilihan program kebi-
jakan penanggulang-
an kemiskinan yang 
berorientasi pertum-
buhan lebih menjamin 
terjadinya pemerata-
an dan mengurangi 
ketimpangan 

15. Eastwood and 
Lipton (2000) 

Pilihan paradig-
ma kebijakan 
publik pro-poor 
growth ataukah 
pro-growth 
poverty 
reduction  

Eksploratif Eksplorasi 
kesesuaian pro-poor 
growth dan pro-
growth poverty 
reduction di 
berbagai negara 

Pro-poor growth 
diyakini lebih 
menjamin penurunan 
kemiskinan dengan 
tetap berorientasi 
pertumbuhan 
ekonomi. 

16. Foster and 
Szѐkely 
(2000) 

Pro-poor growth 
dan pro-growth 
poverty 
reduction 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi pengaruh 
pertumbuhan eko-
nomi pada pengu-
rangan kemiskinan, 
berkaitan dengan 
perbedaan instru-
men pengklasifikasi-
an masyarakat men-
jadi kelompok mis-
kin dan tidak miskin. 

Instrumen yang 
berbeda akan 
menghasilkan 
perbedaan yang 
signifikan pada 
penjelasan hubungan 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
kemiskinan. 

17. Kakwani 
(2000) 

Pro-poor growth 
dan pro-growth 
poverty 
reduction 

Deskriptif 
kualitatif 

Kesesuaian 
pendekatan pro-
poor growth dan 
pro-growth poverty 
reduction di Korea, 

Laos, Thailand, dan 
Filipina 

Pro-poor policies le-
bih sesuai diterapkan 
di Thailand, sementa-
ra pro-growth policies 
lebih sesuai diterap-
kan di Korea dan La-
os, Filipina adalah ne-
gara yang bisa meng-
gabungkan dua pen-
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dekatan tersebut. 

18. Skoufias et al. 

(2000) 
Pengaruh krisis 
ekonomi pada 
perubahan 
kesejahteraan 
rumah tangga, 
kemiskinan, dan 
ketimpangan.   

Deskriptif 
kualitatif 

Menjelaskan kondisi 
kemiskinan dampak 
dari krisis ekonomi 
di Indonesia tahun 
1997 

Krisis ekonomi telah 
menyebabkan turun-
nya secara drastis ke-
sejahteraan keluarga, 
rata-rata belanja per-
kapita jatuh secara 
signifikan, dan pada 
saat yang bersamaan 
ketimpangan mening-
kat, transisi masuk 
dan keluar ke klasifi-
kasi kemiskinan chro-
nic sangat tidak stabil. 

19. Dartanto and 
Nurcholis 
(2013) 

Determinan 
kemiskinan 
dinamis di 
Indonesia 

Deskriptif 
kualitatif 

Melakukan 
klarifikasi 
determinan 
kemiskinan dinamis 

Determinan kemiskin-
an dinamis antara lain 
pendidikan kepala ke-
luarga, jumlah anggo-
ta keluarga, kepemi-
likan asset fisik, sta-
tus pekerjaan, gon-
cangan kesehatan, 
program mikro kredit, 
akses listrik, perubah-
an-perubahan peker-
jaan, status pekerja-
an, dan jumlah 
anggota keluarga. 

Agenda-setting 

20. Stone (1989) Faktor-faktor 
yang berpenga-
ruh pada proses 
penyusunan 
agenda 
kebijakan 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi peranan 
aktor, kekuatan 
masalah, dan 
kesempatan masuk 
menjadi agenda 

Agenda kebijakan 
merupakan akumulasi 
proses dialog para 
aktor yang memiliki 
atensi pada masalah 
publik tertentu 

21. Birkland 
(1998) 

Hubungan 
antara focusing 
event, group 
mobilization, dan 
agenda-setting 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi hubungan 
antara focusing 
event, group 
mobilization, dan 
agenda-setting 

Melalui peran policy 
community, focusing 
event berperanan be-
sar dalam proses ter-
bentuknya opini pu-
blik, mendorong mun-
culnya  group mobile-
zation dalam inter-
vensi proses agenda-
setting 

22. Maxwell 
(2003) 

Focusing event 
dan agenda-
setting 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi pengaruh 
agenda MDGs da-
lam penyusunan 
agenda kebijakan 
kemiskinan di be-
rbagai negara 

MDGs masuk dalam 
agenda kebijakan 
penanggulangan 
kemiskinan di 
berbagai negara  

23. Pedersen and 
Wilkerson 
(2006) 

Peranan 
agenda-setting 
dalam 
perumusan 
kebijakan politik 

Deskriptif 
kualitatif 

Klarifikasi peran 
agenda-setting 
dalam perumusan 
kebijakan 
kesehatan, 
perbandingan US 
dan Denmark 

Meskipun berbeda 
setting negara dan 
sistem politik, hasil 
riset menunjukkan 
bahwa langkah-lang-
kah dalam proses 
agenda-setting berpe-
ran dalam menyusun 
kebijakan kesehatan 

24. Walgrave and 
Aelst (2006) 

Peran media 
dalam proses 
politik agenda-
setting 

Deskriptif 
kualitatif 

Menjelaskan kekuat-
an peranan media 
dalam proses politik 
agenda-setting di 

Media berperan 
penting dalam proses 
politik agenda-setting 

di USA 
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USA 

 
25. Mazarr (2007) Kaitan antara 

agenda-setting 
dan aksi 
kebijakan 

Deskriptif 
kualitatif 

Mengklarifikasi kait-
an antara focusing 
event, policy com-
munity, dan policy 
window dengan pro-
ses agenda-setting 
kebijakan perang 
pemerintah US di 
Irak 

Ada kaitan erat antara 
focusing event, policy 
community, dan 
policy window dengan 
proses agenda-
setting 

26. Walgrave et 
al. (2008) 

Peran media 
dalam proses 
politik agenda-
setting 

Longitudinal 
analysis, 
kuantitatif 

Menjelaskan kekuat-
an peranan media 
dalam proses politik 
agenda-setting di 
Belgia 

Peran media dalam 
proses politik agenda-
setting di Belgia 

sangat dominan 

27. Mintrom and 
Norman 
(2009) 

Hubungan policy 
entrepreneurship 
dan perubahan 
kebijakan  

Deskriptif 
kualitatif 

Mengklarifikasi pe-
ran sentral policy 
entrepreneurs da-
lam menginisiasi 
perubahan 
kebijakan 

Policy entrepreneurs 

memiliki peran yang 
strategis dalam 
menginisiasi 
perubahan kebijakan  

28. Kirchhoff et al. 
(2010) 

Policy window 
dalam agenda-
setting 

Studi kasus Menjelaskan 
kesempatan policy 
window dalam 
agenda-setting 
kebijakan  
lingkungan di York, 
Ontario, Canada 

Problem stream, po-
licy stream, dan poli-
tical stream menda-

patkan kesempatan 
bertemu pada kesem-
patan terbukanya 
policy window 

29.. Cohen (2012) Peran policy 
entrepreneurs 
dalam 
penyusunan 
policy design 

Studi kasus Eksplorasi peran 
policy entrepreneurs 
dalam penyusunan 
policy design 
kebijakan asuransi 
kesehatan di Israel 

Mencatat peran stra-
tegis policy entrepre-
neur dalam policy 
arena, inisiatifnya, 
motivasinya, sampai 
kepada strateginya 
dalam proses penyu-
sunan kebijakan 

30. Pelletier et al. 
(2012) 

Kaitan antara 
agenda-setting, 
formulasi dan 
implementasi 
kebijakan 

Studi kasus Klarifikasi 
pengalaman di 
Bangladesh, Bolivia, 
Guatemala, Peru 
and Vietnam 

Dengan berbagai ka-
rakteristik lokal, hu-
bungan antara agen-
da-setting, formulasi 
dan implementasi 
kebijakan sangat kuat 

31. Wolfe et al. 
(2013) 

Peran media 
dalam proses 
agenda-setting 

Deskriptif 
kualitatif 

Menjelaskan kekua-
tan peranan media 
dalam proses politik 
agenda-setting di 

USA 

Media berperan 
penting dalam proses 
agenda-setting di 
USA 

 

Fokus kajian penelitian disertasi ini adalah agenda-setting dalam 

proses formulasi kebijakan publik. Kerangka proses tersebut terbagi 

dalam dua klasifikasi: political sphere dan administrative sphere. Jika 

hasil-hasil penelitian terdahulu dengan topik masalah transient poverty 

dikelompokkan dalam dua klasifikasi ini, penelitian-penelitian tersebut 
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baru sampai pada usaha menjawab pertanyaan teknis dan belum mampu 

menjawab pertanyaan substantif, mengapa masalah transient poverty 

diabaikan di dalam decision agenda formulasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. Fakta ini lebih memperkokoh fokus dan tujuan penelitian 

disertasi ini, mengkaji ketidakjelasan penanganan transient poverty di 

dalam agenda-setting formulasi kebijakan publik penanggulangan 

kemiskinan.     

Penelitian disertasi ini ingin mengklarifikasi pada tahapan agenda-

setting formulasi kebijakan publik penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia, apakah penanganan kelompok penduduk transient poor sudah 

masuk dalam skema, atau masih menjadi isu yang diabaikan. Jika 

ternyata posisi kelompok penduduk transient poor diluar skema kebijakan 

publik, penelitian ini ingin mengklarifikasi argumen-argumen yang bisa 

menjelaskan di wilayah agenda-setting, mengapa ada isu kebijakan yang 

diagendakan dan mengapa ada isu yang diabaikan. Klarifikasi ini menjadi 

sangat kritis untuk melihat konsistensi pemerintah pusat dan daerah 

dalam implementasi politik desentralisasi di Indonesia melalui 

implementasi kebijakan otonomi daerah, dan juga praktek good 

governance. Jika salah satu tujuan strategis politik desentralisasi adalah 

mempercepat usaha-usaha penanggulangan kemiskinan (lihat Rondinelli 

2007), seharusnya pemerintah pusat dan daerah telah memiliki inisiatif 

kepedulian (awareness) pada masalah transient poverty ini yang terwujud 

dalam kebijakan pusat ataupun daerah untuk penanggulangan kemiskinan.  

Dari uraian pada bab pendahuluan, penelitian ini menduga bahwa 

fenomena transient poverty di Indonesia memang masih belum menjadi 
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agenda kebijakan publik penanggulangan kemiskinan. Artinya, fakta 

keberadaan kelompok penduduk transient poor bahkan diduga belum 

menarik perhatian (problem recognition) para penyusun kebijakan untuk 

diagendakan (agenda-setting). Berbeda dengan penelitian-penelitian 

terdahulu yang hanya sampai pada penyuguhan fenomena transient poor, 

penelitian ini akan masuk pada wilayah substantif, diagendakannya atau 

tidak diagendakannya masalah transient poverty dalam agenda-setting 

proses formulasi kebijakan publik penanggulangan kemiskinan.  

Penelitian tentang kemiskinan dengan fokus kajian pada fenomena 

transient poverty belum banyak ditemukan, masih sangat terbatas, berarti 

masih tergolong baru. Aspek kebaruan dari penelitian disertasi ini dan 

hasil-hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

a. Secara teoritik, penelitian ini menghasilkan alternatif analisis 

agenda-setting dalam formulasi kebijakan publik;  

b. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan alternatif skema 

kebijakan publik penanggulangan kemiskinan yang disempurnakan 

dengan memasukkan unsur pengelolaan khusus kelompok 

penduduk transient poor. 

2.2. Administrasi publik, desentralisasi, dan good governance 
2.2.1. Administrasi Publik 

Diskursus ilmu administrasi publik tidak bisa dilepaskan dari 

dikotomi politik-administrasi sejak awal perkembangannya. Pada periode 

awal,   Woodrow Wilson (1887) melalui seminal essay-nya menyampaikan 

bahwa sudah seharusnya politik tidak ikut campur dalam administrasi, 
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demikian sebaliknya administrasi tidak boleh ikut campur dalam politik. 

Wilson (1887, p.212) menyebutkan bahwa:  

Public administration is detailed and systematic execution of 
public law. Every particular application of general law is an act of 
administration. The assessment and raising of taxes, for instance, 
the hanging of a criminal, the transportation and delivery of the 
mails, the equipment and recruiting of the army and navy, etc, are 
all obviously acts of administration; but the general laws which 
direct these things to be done are as obviously of and above 
administration. The broad plans of governmental action are not 
administrative, the detailed execution of such plans is 
administrative. Constitutions, therefore, properly concern 
themselves only with those instrumentalities of government which 
are to control general law. 

Administrasi publik melaksanakan ketentuan perundangan secara 

terperinci dan sistematis. Setiap aplikasi dari peraturan perundangan 

adalah merupakan kegiatan administasi. Penentuan garis besar haluan 

negara bukanlah merupakan kegiatan administrasi publik, ia berada di 

luar, bahkan di atas administrasi publik. Peraturan perundangannya 

sendiri yang mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut berada di luar 

wilayah administrasi.  

Sejak saat itu pemikiran ini diterima sebagai wacana administrasi 

publik di Amerika Serikat sampai tahun 1940an. Dikotomi politik-

administrasi mulai muncul dalam diskursus, terutama ketika Dwight Waldo 

(1946) dan Herbert Simon (1947/1997) menolak pemikiran tersebut 

dengan argumentasi yang berbeda. Bagi Waldo (1946), semua tindakan 

administratif adalah politik di tingkat lapangan. Sependapat dengan 

Waldo, Simon (1947) berpendapat bahwa sangatlah tidak mungkin 

memisahkan politik dan administrasi ataupun sebaliknya. Dikotomi ini 

sempat hilang dari diskusi sampai pada akhirnya tahun 1980an isu ini 
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muncul dan hidup lagi melalui munculnya teori control of bureaucracy 

yang memperdebatkan area pengaruh politik pada birokrasi. Pada periode 

ini perdebatan atau bahkan ketegangan antara para ahli yang pro 

pemikiran dikotomi dan yang kontra terjadi lagi. Puncaknya sampai terjadi 

pembelahan kelompok ahli yang disebut sebagai aliran Madisonian bagi 

yang pro dikotomi, dan aliran Hamiltonian bagi kelompok yang tidak setuju 

dengan dikotomi (lihat Frederickson et al., 2012). Kelompok Madisonian, 

terdiri dari para ahli yang selama ini berkecimpung dalam ilmu politik dan 

juga ilmu ekonomi, sementara kelompok Hamiltonian didukung oleh para 

ahli administrasi publik tradisional, manajemen, dan professional, 

menyatakan bahwa administrasi harus dilepaskan dari pengaruh politik. 

Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya substansi perdebatan dikotomi 

ini, dan apa dampaknya terhadap perkembangan ilmu administrasi publik 

selanjutnya?  

Gambaran sederhana tentang perbedaan politik dan administrasi 

disampaikan secara jelas oleh Frank Goodnow (1900), James Q. Wilson 

(1989), dan kemudian dipresentasikan dengan sangat jelas oleh 

Frederickson et al. (2012), seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. berikut: 

         Goals      Means 
 

Politics 
 

Administration 

Gambar 2.1. Traditional representation of the differences between politics 
and administration 

Sumber: Frederickson et al., 2012. 
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Representasi awal dikotomi politik-administrasi seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar tersebut membawa kita pada pertanyaan 

seberapa persiskah wilayah yang dipisahkan oleh garis pembagi tersebut? 

Apakah benar-benar belah dua, atau proporsional, atau situasional? 

Wilayah mana yang lebih dominan, politik atau administrasi? Pertanyaan-

pertanyaan ini membawa implikasi munculnya Gambar 2.2. Secara 

empiris, model yang ditunjukkan dalam gambar tersebut lebih mendekati 

akurasi. Hanya saja, fakta-fakta juga menunjukkan bahwa para birokrat 

seringkali terlibat di dalam perumusan agenda kebijakan dan pengambilan 

keputusan, demikian sebaliknya. Jadi selain masing-masing memiliki 

wilayah kekuasaannya, tetapi tetap ada garis perjumpaan walaupun tidak 

sekaku garis yang digambarkan Wilson. 

Goals Means 

 
Policy 
 
 
 
 

Administration 

Gambar 2.2. Empirically valid representation of the differences between 
politics and administration 

Sumber: Frederickson et al., 2012. 

Hasil riset James H. Svara (1994) di tingkat Mayor-City Council di 

Amerika Serikat menghasilkan 4 model perjumpaan politik-administrasi 

yang digambarkan dalam tema-tema policy-administration dichotomy, 

mixture in policy, mixture in administration, elected official-administrator as 

co-equal in policy (lihat Gambar 2.3).  
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Model 1 
Policy-Administration Dichotomy 

 
Model 2 

Mixture in Policy 

Policy  Policy 

Bureaucracy  Bureaucracy 

Model 3 
Mixture in Administration 

 
Model 4 

Elected Official-Administrator 
As Co-Equals in Policy 

Policy 

 
Policy 

Bureaucracy 

 Bureaucracy 

Gambar 2.3. Four models of the relationship between politics and 
administration 

Sumber: Svara, 1994. 

Model 1 merepresentasikan bentuk klasik dari pembagian 

kekuasaan legislatif dan eksekutif. Model 2 merepresentasikan pemikiran 

aliran perilaku yang mendefinisikan politik dan administrasi sebagai 

proses distribusi nilai-nilai, pengorbanan, dan manfaat. Politisi dan birokrat 

memberikan kontribusi pada proses ini. Model ini menjelaskan bahwa 

administrator memiliki kesempatan yang luas untuk menginisiasi proposal 

kebijakan, mengimplementasikan kebijaksanaan, menyusun anggaran, 

menetapkan pelayanan publik, dan bersama-sama legislatif merumuskan 

kebijakan. Model 3 merupakan kebalikan dari model 1, legislatif yang 

mememiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas dan mencampuri aktivitas 

administrasi sehari-hari. Model 4 menurut Svara (1994) adalah model 
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terbaik, mereperesentasikan kerjasama yang baik antara legislatif dan 

administrator, bukan pemisahan kekuasaan tetapi lebih pada 

penghargaan atas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Model 4 ini 

telah memberikan inspirasi pada pengembangan paradigma New Public 

Administration. 

Pada bagian akhir hasil penelitiannya, Svara mengajukan proposal 

jalan tengah bagi dikotomi politik-administrasi seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.4 berikut: 

 

Gambar 2.4. Parsing the dichotomy: dimensions of governmental 
processes 

 
Sumber: Svara, 1994. 

Model yang disusun oleh Svara dari hasil penelitiannya tersebut 

memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi argumentasi dikotomi 

politik-administrasi. Keempat model tersebut menggambarkan relativitas 

batas wilayah politik dan administrasi yang masih saja terjadi. Pergeseran 

batas wilayah dalam model-model tersebut tentu akan menjadi berbeda 

jika menggunakan setting negara berkembang termasuk juga Indonesia. 
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Peta tarik menarik wilayahnya pasti akan berbeda dan menarik untuk 

dikaji selanjutnya.  

Memahami administrasi publik sebagai bidang ilmu dapat dilakukan 

dengan mengeksplorasi sejarah perkembangan, termasuk perubahan-

perubahan penting yang ada, dan kerangka teorinya. Sejarah administrasi 

publik sebagai bidang ilmu terkait erat dengan perkembangan teori-teori 

berbagai bidang ilmu yang lain. Oleh karenanya, untuk bisa memahami 

pemahaman, perdebatan, dan kontroversi dalam perkembangan teori-teori 

administrasi publik, penting juga dikaji kaitannya dengan perkembangan 

teori-teori bidang ilmu lain. Tulisan paling awal administrasi publik pada 

akhir abad sembilan belas misalnya, bersamaan waktunya dengan 

kemunculan gagasan positivisme sebagai landasan utama riset ilmiah. 

Hari-hari ini, tulisan-tulisan tentang administrasi publik yang ada 

menegaskan pentingnya pragmatisme, politik birokrasi, postmodernisme, 

dan governance sebagai tema-tema yang harus dieksplorasi. 

Secara ringkas, perkembangan administrasi publik dapat diuraikan 

dalam lima generasi perkembangan, yaitu generasi pertama yang 

menonjolkan karakteristik scientific administration (lihat Wilson, 1887; 

Goodnow, 1900; White, 1948; Taylor, 1911; Fayol, 1916; Gullick, 1936; 

dan Willoughby, 1927), generasi kedua yang lebih condong kepada 

pluralism administration dimana administrasi berkembang berkat 

dukungan atau kontribusi ilmu ilmu lain (lihat Simon, 1947; Marx, 1959; 

Waldo, 1950, 1955; La Palombara, 1963; Linbolm, 1968; dan Crozier 

1964), generasi ketiga yang ditandai dengan kedewasaan jati diri 

administrasi publik sebagai domain studi tersendiri, generasi keempat ilmu 
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administrasi dipandang sebagai ilmu manajemen (lihat Hood, 1995; dan 

Osborne and Gaebler, 1992), dan generasi ke lima administrasi 

dipandang sebagai proses governance (lihat Rhodes, 1994; Wamsley and 

Wolf, 1996; King et al., 1998; Bovaird and Loffler, 2003; dan Denhardt and 

Denhardt, 2003).  

Frederickson et al. (2012) menjelaskan tahapan perkembangan 

ilmu administrasi publik dengan cara yang berbeda.  Frederickson et al. 

(2012) menguraikan setidaknya ada empat pilar dasar teori administrasi 

publik yang menonjol: pragmaticism, positivism, interpretivism/ 

antipositivism, dan teori post-tradisional. Pragmaticism (Theories Political 

Control of Bureaucracy) memiliki tujuan dasar untuk menjelaskan dan 

memastikan bagaimana administrasi seharusnya bertanggungjawab 

kepada dan menjadi bagian dari lembaga pengambilan keputusan yang 

dibentuk secara formal. Tujuan ini ingin menguji dan memastikan bahwa 

argumentasi administrasi terpisah dari politik adalah benar dan sudah 

dilaksanakan. Sepanjang dikotomi politik-administrasi ini terjaga dan 

terpelihara secara konsisten, praktek administrasi publik akan benar-benar 

dapat terpisah dari kepentingan politik (lihat Frederickson et al., 2012). 

Hanya saja pada kenyataannya, politik dan administrasi tidak begitu saja 

mudah dipisahkan, tidak mungkin di level dasar administrasi dipisahkan 

dari politik (Waldo, 1946). Frederickson et al. (2012) menunjukkan bahwa 

dengan adanya argumentasi Waldo itulah sesungguhnya awal munculnya 

dikotomi tersebut dan selanjutnya justru mempersulit pengembangan teori 

administrasi publik itu sendiri karena keyakinan yang ditanamkan oleh 



 

76 

Waldo sangat mengakar pada saat itu, bahkan sangat mungkin ke masa 

yang akan datang.  

Kemunculan pemikiran positivism (Theories of Bureaucratic 

Politics) didorong oleh pengertian mendasar bahwa ilmu pengetahuan 

adalah buatan manusia dan penelitian merupakan landasan untuk 

kemajuan. Tulisan-tulisan awal dari Comte, Spencer, dan Durkheim 

membingkai dialog tentang hal ini dan mengklaim bahwa pengamatan 

ilmiah dan penemuan empiris akan membawa masyarakat menjadi lebih 

sejahtera (lihat Frederickson et al., 2012). Positivisme, dan variasi-variasi 

lanjutannya, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih ilmiah 

untuk kajian-kajian fenomena sosial dan seharusnya mulai mengadopsi 

konsep validitas dalam ranah ilmu-ilmu sosial. Pada akhirnya positivisme 

telah membentuk mindset metode berpikir ilmiah dalam mengkaji alam 

semesta, masyarakat, bahkan administrasi publik (Frederickson et al., 

2012). Arus pemikiran positivisme telah berdampak semakin meluas. 

Prinsip-prinsip positivisme tetap menjadi sumber perdebatan 

berkelanjutan dan bahkan telah menciptakan kebingungan pada usaha-

usaha menentukan identitas ilmu-ilmu sosial. Perjuangan internal ilmu-

ilmu sosial untuk menentukan identitas keilmuannya menjadi lebih 

kontroversial, tidak lepas juga dialami oleh disiplin ilmu administrasi publik. 

Misalnya, ketika lembaga dan organisasi dalam bidang administrasi publik 

memerlukan penyesuaian struktur, tujuan, etika, dan nilai-nilai untuk 

memandu pengambilan keputusan dan pengembangan-pengembangan 

karakter profesional, ia masih meminjam dan sangat bergantung pada 

prinsip positivis dan prinsip-prinsip universal untuk memverifikasi proses 
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yang paling produktif. Oleh karena itu, perdebatan dikotomis berkaitan 

dengan merasuknya positivisme dalam ilmu administrasi publik yang 

berakibat pada keberlanjutan kebingungan dalam menemukan 

identitasnya sebagai ilmu sangatlah dapat dipahami. Pada titik inilah 

masuk pemikiran Dwight Waldo yang mengawali berkembangnya 

pemikiran tidak terpisahkannya politik-administrasi.  

Dwight Waldo (1984) sangat respek pada ‘pendekatan klasik 

positivistic’ dan tidak sepenuhnya menyangkal kontribusinya dalam 

pengembangan ilmu administrasi publik. Namun demikian, Waldo 

menemukan banyak kekurangan yang melekat pada logika klasik dan 

mengkritisi argumen bahwa administrasi publik hanya dapat mengurusi 

seperangkat fakta yang terukur saja. Waldo (1984) melihat administrasi 

publik dalam hal ambivalensi dan ambiguitasnya, dan mengusulkan 

integrasi banyak dikotomi dalam pendekatan klasik. Waldo menegaskan 

bahwa pendekatan mutlak (absolut) dalam administrasi publik adalah 

sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau bahkan tidak diinginkan. 

Waldo (1984) juga berpendapat bahwa studi tentang elemen-elemen 

sosial sangatlah berbeda secara inheren dan tidak bisa begitu saja tunduk 

pada aplikasi pendekatan ilmiah. Keberatan Waldo (1984) terhadap 

pendekatan ilmiah dalam administrasi publik didasarkan pada argumen 

bahwa masih ada banyak metode lain yang bisa dipergunakan untuk 

mengakumulasi pengetahuan praktis dan akademis di bidang ini. Menurut 

Waldo (1984), ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh studi administrasi 

publik daripada sekedar menyederhanakannya dalam prinsip-prinsip 

ilmiah. Oleh karena itu, Waldo menganjurkan kemungkinan adanya 
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pendekatan-pendekatan baru untuk memahami dan mengembangkan 

disiplin ilmu ini. Melalui karyanya pada tahun 1955, Waldo membuat 

pernyataan bahwa setiap teori administrasi adalah teori politik. 

Argumentasi Waldo ini memungkinkan kita untuk memahami realita 

administrasi publik dengan masuk pada pusaran yang membingungkan 

antara arena sistematis pemikiran positivism dengan tuntutan kebutuhan 

politik yang terjadi di ‘dunia nyata’.  

Teori postmodernisme, atau disebut interpretivism/antipositivism/ 

post-positivism (Postmodern Theory), menolak argumentasi bahwa setiap 

paradigma akan mampu menghasilkan kebenaran universal tentang 

fenomena sosial (Frederickson et al., 2012). Para pengikut 

postmodernisme menolak pemisahan politik-administrasi seperti yang 

dikembangkan dalam teori-teori klasik. Mereka juga menyanggah 

dominasi paradigma positivis dalam menjelaskan berbagai fenomena 

sosial. Teori-teori postmodernisme berargumentasi bahwa setiap 

pertanyaan bisa dijawab dengan berbagai jawaban yang mungkin sesuai 

dengan karakteristik khusus yang bisa lebih valid, bukan dengan jawaban 

universal. Sembari terus menolak kemungkinan metode ilmiah adalah 

yang 'terbaik' untuk proses administrasi publik, dan percaya bahwa teori 

klasik sudah menemui batas-batas dan kendalanya, teori ini 

memperkenalkan poin-poin relativisme dalam praktek administrasi publik. 

Menurut pemikiran aliran ini, teori relativismepun dapat digunakan sebagai 

alat dan landasan pilihan rasional dan pengambilan keputusan.  

Pilar dasar yang keempat adalah aliran Post-Traditional (Theories 

of Governance). Sama seperti pikiran manusia, di mana lembar demi 
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lembar pengalaman tergabungkan dari waktu ke waktu dan membentuk 

identitas individu, demikian juga identitas pemikiran administrasi publik 

kontemporer saat ini, adalah merupakan bangunan ilmu yang terbentuk 

dari kompleksitas dan keanekaragaman yang luar biasa praktek 

administrasi publik dan hasil gabungan lembar demi lembar pengalaman 

dan perkembangan state-building di berbagai negara (Frederickson et al., 

2012). Perbedaan-perbedaan seperti yang ditunjukkan oleh ilmu 

administrasi publik hari ini mencerminkan vitalitas ilmu ini, bukan seperti 

yang dikatakan banyak orang sebagai ilmu yang sinarnya meredup, atau 

bahkan telah mati sama sekali (Stillman, 1991).  

Perkembangan terakhir administrasi publik saat ini dijelaskan 

dalam paradigma keenam, setelah 5 paradigma Nicholas Henry (1975),  

yaitu gerakan reformasi administrasi publik (termasuk munculnya 

pemikiran New Public Administration, Reinventing Government, New 

Public Management, New Public Service), dan paradigma ketujuh dari 

government ke governance. Ujung perkembangan teori administrasi publik 

adalah pada paradigma good governance yang mengembangkan 

pemikiran-pemikiran participation, rule of law, transparency, 

responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness dan 

efficiency, accountability, strategic vision (Rondinelli, 2007). 

Perkembangan dua paradigma terakhir ini sesungguhnya dipengaruhi 

oleh perkembangan teori-teori demokrasi yang mendorong munculnya 

teori-teori empowerment, partisipasi, dan desentralisasi. Signifikan dengan 

orientasi perkembangan administrasi publik paling akhir, good 

governance, uraian pada sub bab ini akan mengulas sedikit tentang 
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desentralisasi dan good governance. Diskusi ini juga memasukkan teori-

teori empowerment dan local government karena ke dua variabel ini tidak 

terlepas dari aplikasi desentralisasi dan good governance.  

2.2.2. Desentralisasi dan good governance 

Kebutuhan akan desentralisasi menjadi isu yang terus berkembang 

di berbagai negara sampai hari ini. Meskipun demikian, respon yang 

beragam juga telah ditunjukkan oleh berbagai pemerintahan mengenai 

efektivitasnya. Pertanyaannya, apakah kebutuhan desentralisasi tersebut 

adalah administrative needs ataukah political demands, ataukah dua-

duanya? Cheema and Rondinelli (2007) mencatat bahwa konsep-konsep 

desentralisasi telah berkembang sangat cepat bersamaan waktunya 

dengan perubahan-perubahan pemikiran evolutive tentang governance. 

Cheema and Rondinelli (2007) menjelaskan bahwa sampai awal 1980-an 

pemerintah dipandang sebagai perwujudan kelembagaan negara 

kedaulatan dan sebagai sumber dominan pengambilan keputusan politik 

dan hukum. Di negara-negara berkembang, perdebatan mengenai 

struktur, peran, dan fungsi pemerintahan difokuskan pada efektivitas 

kekuasaan pusat dan otoritas dalam mempromosikan ekonomi dan 

kemajuan sosial, serta potensi keuntungan dan kerugian desentralisasi 

kewenangan untuk unit subnasional administrasi, pemerintah daerah, atau 

lembaga-lembaga/badan-badan lain negara.  

Desentralisasi didefinisikan sebagai pengalihan wewenang, 

tanggung jawab, dan sumber daya melalui dekonsentrasi, delegasi, atau 

devolusi - dari pusat ke tingkat yang lebih rendah dari administrasi (lihat 
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Rondinelli, 1981; lihat juga Rondinelli et al., 1983; dan Smith, 1985). 

Cheema and Rondinelli (2007) lebih jauh mencatat bahwa pada awal 

1980-an karena tekanan meningkatnya perdagangan internasional dan 

investasi, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik, interaksi lintas batas 

negara, dan perkembangan cepat inovasi teknologi yang meningkatkan 

cakupan wilayah komunikasi yang signifikan mengurangi biaya 

komunikasi dan transportasi serta membantu penyebarluasan informasi 

dan pengetahuan ke seluruh dunia, telah mengubah persepsi tata kelola 

menjadi lebih sesuai dengan fungsi negara. Konsep pemerintahan 

diperluas untuk mencakup tidak hanya pemerintah tetapi juga lembaga-

lembaga sosial lainnya, termasuk sektor swasta dan civil society. Fokus 

diskusi bergeser dari alokasi yang tepat mengenai pelimpahan tanggung 

jawab dalam pemerintahan menjadi seberapa kuat negara harus campur 

tangan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan sosial, dan peran 

yang tepat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam 

pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.  

Fakta bahwa globalisasi telah secara nyata mendorong lebih 

banyak negara untuk mengadopsi ekonomi pasar, serta fakta bahwa 

kemajuan teknologi telah mengintegrasikan komunikasi dan jaringan 

transportasi di seluruh dunia, telah menumbuhkembangkan gerakan 

masyarakat menuntut partisipasi politik dan ekonomi. Gerakan ini bahkan 

berkembang di negara-negara yang memiliki pemerintahan totaliter, 

otoriter, atau diktator. Kemunculan konsep good governance dipandang 

sebagai penggerak munculnya kebutuhan transparansi, sistem 

perwakilan, akuntabel, sistem kelembagaan partisipatif, dan prosedur 
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partisipatif untuk pengambilan keputusan publik (Cheema, 2005). Hal ini 

sesuai dengan versi awal konsep good governance oleh United Nations 

Development Program (UNDP, 1996) yang menyebutkan beberapa 

elemen yang harus menjadi perhatian termasuk: 1) participation, semua 

stakeholders memiliki hak bersuara dalam penyusunan kebijakan publik, 

merupakan pondasi legitimasi semua sistem demokratis, 2)  transparency 

yang bermakna bahwa seluruh prosedur dan metode pengambilan 

keputusan harus terbuka dan transparan sehingga terbuka peluang 

partisipasi efektif, transparansi menuntut kebebasan informasi dan mudah 

diakses oleh yang berkepentingan, 3) accountability para pengambil 

kebijakan kepada publik dan stakeholders kunci, termasuk juga 

kemudahan checks and balances,  4) effectiveness and efficiency dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi, 5) responsiveness pada berbagai 

kebutuhan seluruh stakeholders, 6) konsistensi penegakan hukum, dan 7) 

keadilan gender. Dari perspektif yang lebih luas di bidang pemerintahan, 

fenomena good governance telah mendorong munculnya konsep baru 

desentralisasi, konsep pemerintahan menjadi lebih inklusif. Desentralisasi 

mengambil makna baru dan bentuk-bentuk baru. Konsep dan praktik 

desentralisasi telah bertransformasi dan berevolusi dari pengalihan 

kewenangan dalam pemerintahan, menjadi berbagi kekuasaan, 

wewenang, dan tanggung jawab di antara lembaga-lembaga 

pemerintahan yang lebih luas. 

Cheema and Rondinelli (2007) menjelaskan bahwa sebagai konsep 

yang terus berkembang selama setengah abad terakhir, desentralisasi 

memiliki makna, tujuan, dan bentuk yang semakin beragam dan 
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bervariasi. Gelombang pertama pasca-Perang Dunia II, pada periode 

tahun 1940-an dan 1950an, sentralisasi kekuasaan dan otoritas 

pemerintah masih kokoh diterapkan baik di negara-negara maju maupun 

berkembang. Namun pada periode tahun 1960an dan 1970an, sudah 

mulai dipikirkan dan diterapkan untuk mendesentralisasikan struktur 

hirarkis mereka dalam upaya untuk membuat pelayanan publik yang lebih 

efisien dan untuk memperluas cakupan layanan dengan memberikan unit 

administratif lokal lebih banyak tanggung jawab. Pada periode tahun 

1970an dan 1980an, pemikiran tentang desentralisasi berfokus pada 

mekanisme dekonsentrasi struktur pemerintahan hirarkis dan birokratis. 

Selama 1970an dan 1980an, globalisasi memaksa pemerintah di berbagai 

negara untuk mengakui keterbatasan dan kendala perencanaan dan 

manajemen ekonomi terpusat. Pergeseran selama periode yang sama 

dalam teori pembangunan dan strategi dalam badan-badan bantuan 

internasional telah menjauh dari model perencanaan ekonomi terpusat, 

sementara teori trickle down yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia, pertumbuhan dengan ekuitas tujuan, dan pembangunan 

partisipatif telah mulai.  

Good governance menempatkan desentralisasi sebagai faktor yang 

kondusif. Organisasi bantuan internasional telah mempromosikan bahwa 

desentralisasi sebagai bagian penting dari "pendekatan proses" untuk 

pembangunan yang berbasis terutama pada swadaya masyarakat lokal 

dan juga pemerintah daerah. Wacana yang berkembang pada saat itu 

adalah bahwa desentralisasi dibutuhkan dalam rangka mempercepat 

pembangunan, keluar dari kemacetan birokrasi yang timbul dari 
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perencanaan dan manajemen pemerintahan yang terpusat, dan 

berpartisipasi lebih efektif dalam ekonomi global. Gelombang kedua 

desentralisasi yang dimulai pada pertengahan 1980an, memperluas 

konsep desentralisasi dengan memasukkan pembagian kekuasaan politik, 

demokratisasi, liberalisasi pasar, dan memperluas ruang lingkup untuk 

pengambilan keputusan sektor swasta. Transisi paradigma dari 

perencanaan terpusat ke ekonomi pasar difokuskan pada penguatan 

sektor swasta, privatisasi dan likuidasi perusahaan negara dan badan-

badan usaha milik negara, efisiensi birokrasi pemerintah pusat, dan 

penguatan pemerintah daerah. Lembaga-lembaga donor internasional 

termasuk Internasional Monetary Fund (IMF), World Bank, dan berbagai 

organisasi internasional lainnya telah meminta dengan sangat tegas untuk 

mengadopsi desentralisasi sebagai bagian dari usaha-usaha penyesuaian 

struktural (structural adjustment) yang dibutuhkan untuk memulihkan 

pasar, memperkuat demokrasi, dan membangun tata pemerintahan yang 

baik.  

Dari uraian tersebut, maka desentralisasi tidak saja bisa 

diklasifikasikan dalam pemahaman administrative needs, tetapi ia juga 

bisa disebut sebagai bagian dari political demands (lihat Smith, 1985). 

Salah satu bagian penting dari tujuan desentralisasi adalah untuk 

mempercepat penurunan angka kemiskinan (Cheema and Rondinelli, 

2007). Untuk mewujudkan tujuan desentralisasi tersebut nampaknya 

dibutuhkan tidak hanya administrative needs saja atau political demand 

saja, tetapi dibutuhkan keduanya secara bersamaan.  



 

85 

Jika demikian, apakah keraguan pada efektivitas pembangunan 

sesungguhnya berhubungan erat dengan peran yang tidak optimal dari 

kepemimpinan (leadership) para pemimpin negara-negara yang sedang 

membangun (developing countries)? Dalam perspektif administrasi publik, 

apakah kelemahan leadership di developing countries itu justru bukan 

disebabkan oleh pusaran angin kencang berbagai paradigma governance 

dalam dua dasawarsa terakhir yang mengikuti arus kuat globalisasi seperti 

paradigma-paradigma good governance, entrepreneurial government, 

competitive government, market-like governance, economic governance, 

social and political governance, enabling governance, participatory 

governance, regulatory governance, interventionist governance or 

government, steering government versus rowing government, dan 

beberapa lagi. Disebutkan oleh Farazmand (2004, p.3) bahwa 

karakteristik kunci good governance adalah:  

“….. a claim to rejecting the traditional forms of authoritarian, 
bureaucratic government with unilateral decision making and 
implementation. These models or concepts of governance and 
government therefore present “new” ways of thinking, governing, 
and administration, with new philosophies and new approaches that 
broaden citizen involvements and their feedbacks, and bring into 
the playing field the civil society and nongovernmental 
organizations”.   

Dalam klaim ini, Farazmand mengingatkan jika negara-negara 

berkembang ingin menerapkan prinsip-prinsip good governance, 

seharusnya negara-negara tersebut pada saat yang bersamaan juga 

memperkuat nilai-nilai lokal yang ada (lihat juga Bolong, 2003; dan Neo 

and Chen 2007). Farazmand (2004) melalui argumentasi ‘sound 

governance’-nya menyebutkan bahwa nilai-nilai ‘good governance’ 
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bukanlah nilai-nilai baru, nilai-nilai tersebut telah ada sejak 2550 tahun 

yang lalu di Persia yang berarti ada juga kemungkinan kearifan nilai-nilai 

lokal juga dimiliki oleh negara-negara tersebut. Jika ‘good governance’ 

dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan, kemungkinan 

benturan nilai-nilai global dan nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan 

nasional harus dihindari dengan mengubahnya dari ancaman menjadi 

adjustment. Hal ini sejalan dengan yang disarankan oleh Neo and Chen 

(2007) melalui argumennya tentang dynamic governance dengan merujuk 

pengalaman Singapore seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5. Framework for dynamic governance system 
 
Sumber: Neo and Chen, 2007. 

Gambar tersebut memvisualisasikan bahwa antara pemikiran dan 

praktek kebijakan publik modern dengan nilai-nilai kultur tidak harus 

dibenturkan dan memunculkan konflik. Dua situasi tersebut bisa diubah 

menjadi energi yang sinergis untuk melawan ketidakpastian masa depan. 
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Kebijakan publik yang adaptif, yang sesuai dengan azas-azas perumusan 

kebijakan modern di satu sisi dan memanfaatkan kultur lokal yang positif 

di sisi lain, dapat menghasilkan penerapan secara cerdas prinsip-prinsip 

dynamic governance system. Melalui komitmen tersebut, kemampuan-

kemampuan rutin administrasi publik harus diubah dari hanya sekedar 

kemampuan melakukan pelayanan publik, pengaturan-pengaturan, 

mengelola asset, menjaga dan menegakkan peraturan, menjadi 

kemampuan-kemampuan dinamis untuk selalu thinking ahead, thinking 

again, dan thinking across. 

Tabel 2.2. Cultural foundations for governance in Singapore 

Capabilities 
Cultures  

Thinking ahead Thinking again Thinking across 

Principles 
Guidelines for action 
based on values and 
beliefs 

Integrity – Incorruptibility 
People are key – Merritocracy for best used of talents 
Results oriented – Rationality with pragmatism 
Efficiency – Use of markets adjusted for social equity 
Stability – Multi-racial, multi-religious understanding 

Purpose 
Strategic imperatives 
of governance 

Develop people as the key resource 
Inculcate self reliance through work, not welfare 
Financial prudence to build buffer for survival 
Domestic stability to attract Foreign Direct Investment and talent 
Economic growth for survival 
Global relevance through connectivity and change 
Build long-term sustainability, not short-term political gains 
Government takes a proactive role in development 

Position 
Unique context and 
constraints 

Small, resource-scarce, vulnerable to external trends 
Divere cultures and ethnicity, threat to internal harmony 
Dominant single political party since 1959 

     Sumber: Neo and Chen, 2007. 

Secara lebih khusus, Neo and Chen (2007) menggambarkan 

praktek sound governance oleh Pemerintah Singapore melalui klasifikasi 

kapabilitas yang mencakup thinking ahead, thinking again, thinking across 

dan klasifikasi kultur. Dalam kerangka yang digambarkan dalam Tabel 2.2, 



 

88 

kultur yang terbentuk oleh peradaban masa lalu tidak harus menjadi 

rintangan bagi penerapan good governance, sebailknya justru kultur 

dipergunakan sebagai landasan bagi penerapan good governance melalui 

pemahaman yang kritis seluruh masyarakat tentang posisi Singapore 

yang rentan secara geografis dan sumber daya alam, tujuan-tujuan 

pembangunan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, dan 

prinsip-prinsip yang harus dikembangkan untuk mewujudkan keinginan-

keinginan tersebut. Cultural-lack dalam mengadopsi nilai-nilai administrasi 

publik baru tidak perlu lagi dikhawatirkan akan bisa menciptakan 

ketergantungan sehingga memperlemah kepemimpinan, organisasi publik 

pemerintah dan pemerintahan. 

Administrasi publik baru yang diwarnai oleh komitmen 

desentralisasi dan good governance justru seharusnya mampu 

mempercepat pencapaian kesejahteraan warga masyarakat sehingga 

jumlah warga miskin semakin berkurang dan kelompok transient poor 

merasa aman dan nyaman berada di atas garis kemiskinan. Karena pada 

dasarnya, ‘pembangunan’ masih mengandalkan peran steering 

pemerintah dalam ‘proses transformasi suatu masyarakat menuju 

perbaikan, menuju kebaikan umum atau common good’ (pokok ini biasa 

dipakai sebagai definisi pembangunan) (Priyono, 2004; lihat juga 

Denhardt and Denhardt, 2003). Pertanyaan selanjutnya, jika desentralisasi 

dan good governance sudah accepted sebagai model, instrumen, ataupun 

prosedur yang terbaik untuk menjadikan kinerja administrasi publik lebih 

effective, efficient, dan economics dengan basis semangat partisipasi 

publik, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness, apakah 
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah sungguh sudah siap untuk 

menerapkannya? Pertanyaan ini berpulang pada kesungguhan political 

will pemerintah pusat di satu sisi, dan kesungguhan ‘kesiapan’ pemerintah 

daerah untuk menerapkannya. Kesungguhan pemerintah daerah dikaji 

dari kapasitasnya menangkap peluang desentralisasi dan good 

governance di satu sisi, dan percepatan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di daerah di sisi lain. Dalam kerangka diskusi ini, selain terus 

diperlukan pengembangan kualitas desentralisasi dan good governance 

secara keseluruhan di tingkat pemerintah pusat, perlu juga dikembangkan 

kerangka pemikiran good local governance di lingkungan pemerintah 

daerah.   

Kesungguhan-kesungguhan tersebut oleh Chhotray and Stoker 

(2009) didiskusikan dan diperluas dalam konteks ‘participatory 

governance’ (lihat juga Cloete, 1995; Hemmati, 2002; Jun 2006). Konsep 

partisipasi telah berkembang cukup lama, setua perkembangan konsep 

demokrasi. Bahkan dapat disebutkan bahwa perkembangan demokrasi 

terikat kuat dengan perkembangan partisipasi. Seiring dengan 

berkembangnya gerakan demokrasi dalam berbagai proses politik, 

partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi sebuah 

keniscayaan, tuntutan yang harus diakomodasi. Partisipasi publik dalam 

pengambilan keputusan menjamin keberlangsungan demokrasi dan 

kondusif pada pengembangan pemerintahan dan administrasi yang baik di 

tingkat daerah (Cloete, 1995). Pemerintahan yang baik di tingkat daerah 

digambarkan sebagai proses perwujudan pelayanan publik  yang selalu 
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berorientasi accountability, equity, transparency, responsiveness, 

efficiency dan effectiveness (Babooa, 2008).  

Partisipasi publik merupakan proses aktif masyarakat berupa 

pemberian gagasan dan inisiatif, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, 

dan pengembangan fungsi kontrol yang efektif. Keputusan kolektif lebih 

memiliki kekuatan dan legitimasi dari pada oleh perseorangan. Proses-

proses pengambilan keputusan yang melibatkan multistakeholder 

merupakan elemen sangat penting dalam penyusunan kebijakan yang 

efektif (Dubbeling et al., 2010). Dengan melibatkan lebih banyak 

stakeholders, pemerintah akan dapat mengambil keputusan yang mampu 

menjawab kebutuhan pemerintah di satu sisi dan stakeholders di sisi lain, 

dan ini akan memberikan jaminan bagi efektivitas implementasi 

keputusan-keputusan tersebut. Argumen yang sama juga dikemukakan 

oleh Hemmati (2002) bahwa dengan mengikutsertakan sebanyak-

banyaknya stakeholders dalam pengambilan keputusan, akan 

memberikan manfaat strategis yang meliputi: 1) memperkokoh komitmen 

participatory governance, public-private partnership, mengurangi 

ketidakpercayaan publik, dan sebagai jembatan untuk mengurangi gap 

antara rakyat dan pemerintah, 2) meningkatkan kualitas analisis masalah 

untuk pengambilan keputusan terbaik, saling pengertian pada prioritas 

penyelesaian masalah di antara banyak kepentingan stakeholders yang 

terlibat, dan merajut hubungan yang lebih baik antara pengetahuan, 

informasi dan keahlian yang berbeda-beda, 3) menjamin efektivitas 

implementasi kebijakan karena semua pihak menerima dan merasa 

memiliki, mempermudah mekanisme dan proses koordinasi implementasi, 
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dan mempermudah mobilisasi dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan 

sumber daya manusia, teknis, dan sumber daya pendanaan, 4)  

memperkokoh kapasitas penyelesaian masalah dan lobi-lobi politik semua 

pihak yang terlibat dan berarti juga memberdayakan kelompok-kelompok 

masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin. Dubbeling et al., 

(2010) menegaskan bahwa jika pendekatan participatory dan 

multistakeholders yang dipilih, maka proses formulasi kebijakan akan 

menjadi proses interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan 

stakeholders yang relevan termasuk kelompok-kelompok masyarakat, 

community-based organizations (CBOs), non-governmental organizations 

(NGOs), kementrerian, lembaga-lembaga ditingkat nasional maupun 

daerah, perbankan, swasta, dan yang lainnya.  

Partisipasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting 

dalam pengembangan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi 

demokratis merupakan mekanisme pelibatan publik untuk berpartisipasi 

dalam pemerintahan. Pemerintah daerah yang baik akan memberi 

dorongan pengembangan partisipasi demokratis ini. Referensi demokrasi 

menunjuk pada pemahaman pemerintah oleh rakyat, oleh perwakilan 

rakyat terpilih. 

Public participation further promotes democratic principles such as 
political equality, majority rule, popular sovereignty and popular 
consultation (Cloete, 1995, p.21).  

Partisipasi publik merupakan wahana munculnya informasi-informasi yang 

berharga tentang kebutuhan dan permintaan publik dari publik ke policy-

makers dan implementers, demikian juga sebaliknya.  
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Public participation is a process of involving citizens, workers, 
individuals, group members, group representatives, interest 
groups, community groups, voluntary members, religious 
members, business, trade unions and charity bodies 
intentionally in goal-directed activity of making and implementing 
policy in government institutions (Babooa, 2008, p.3). 
 
They are thus in fact political processes through which power 
relations are redefined and, if well organized, lead to a more 
participatory governance and increased participation of civil society 
in decision-making (Dubbeling, et al., 2010, p.147) . 

Partisipasi publik diyakini sebagai strategi pewujudan participatory 

governance khususnya di daerah. Hanya saja, strategi ini dihadapkan 

pada banyak tantangan atau dapat juga sebagai indikasi kelemahan jika 

tantangan tersebut tidak dapat dipenuhi. Salah satunya adalah kapasitas 

masyarakat di daerah dan juga kapasitas pemerintah daerahnya itu 

sendiri. Partisipasi publik mendorong pendekatan “bottom-up” untuk 

perumusan kebijakan publik dan implementasi kebijakan (Fox and Meyer, 

1995). Pendekatan “bottom-up” yang mengakomodasi partisipasi publik 

dalam perumusan kebijakan juga mendorong kebutuhan pengembangan 

kapasitas masyarakat (Babooa, 2008). Pengembangan kapasitas 

didefinisikan sebagai proses terus menerus pengembangan pengetahuan 

masyarakat, keahlian dan ketrampilan, wawasan dan komitmen yang 

mendorong terwujudnya pelayanan publik pemerintah daerah secara lebih 

efektif dan efisien.  

Dalam kerangka pembangunan, Freire (1972) menyampaikan 

argumentasi bahwa pengembangan kapasitas harus lebih bertumpu pada 

pengembangan kapasitas individu. Bagi Freire (1972), persoalan 

pembangunan adalah persoalan ketertindasan individu dalam sistem yang 
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ada baik sistem religious, kultur, maupun politik. Ketertindasan ini 

mempengaruhi kebebasan berpikirnya maupun kemampuannya 

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 

Implementasi konsep demokrasi hanya bisa berlangsung baik jika 

partipasi masyarakat bisa diekspresikan secara tidak tertindas. 

Menggunakan konsep empowerment, Freire (1972) menyampaikan 

argumentasi bahwa ketertindasan harus dibongkar terlebih dahulu. Salah 

satu strateginya adalah melalui pendidikan. Argumentasi Freire (1972) 

tentang konsep empowerment menjadi inspirasi pengembangan konsep 

empowerment dan partisipasi. Argumentasi ini juga menjadi landasan kuat 

bagi pengembangan masyarakat madani, civil society, sebagai salah satu 

unsur good governance. Bagaimana dengan kapasitas pemerintah 

daerah? 

Administrasi publik eksis di dalam konteks sosialnya, bukan entitas 

yang terisolasi dalam kehidupan masyarakatnya (Jun, 2006). Pemerintah, 

termasuk juga pemerintah daerah, menyusun kebijakan dan membangun 

administrasinya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Hanya saja, 

aktivitas pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh isu-isu politik global. 

Perubahan signifikan dari gerakan governance adalah transformasi dari 

sifat pemerintahan yang vertikal dalam mengelola masyarakat menjadi 

pemerintahan horizontal yang mengharuskan efisiensi birokrasi dan 

perluasan komunikasi dan hubungan yang demokratis antara pemerintah, 

dunia usaha, dan civil society. Pemerintah sebelumnya telah mewariskan 

sistem pemerintahan yang sentralistis yang telah menyebabkan birokrasi 

yang tidak efisien, ketergantungan pemerintah daerah pada anggaran 
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pemerintah pusat, dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Proses-proses 

pemerintahan (governing) maupun tata kelola (governance) merupakan 

proses yang sangat vital dalam pengelolaan masalah-masalah publik yang 

sangat kompleks.  

Tabel 2.3. A Comparison of hierarchical governing with democratic 
governance 

Hierarchical Governing Democratic Governance 

Centralization: national government 
controls programs and funds 

Decentralization: devolution of programs 
and authority to local governments 

Uniformity and hierarchical autocracy Fragmentation and autonomy in decision 
making 

Implementing agency goals Implementing shared goals 

Vertical relationships Horizontal relationships 

Control and command Networking and collaboration 

Pluralistic and interest group politics  Negotiating through dialogue and 
discourse  

Formal authority and policing power Joint partnership and shared responsibility 

Agency as the center of coordination Multiple temporary arrangements 
regarding coordination 

Enforcing laws and regulations Local initiatives 

Information control and secrecy Information sharing and transparency 

Limited participation and consultation Open participation and public deliberation 

Tendency toward antidemocratic and 
instrumental rationality 

Discurcive democracy and communicative 
rationality 

Sumber: Jun, 2006, p.212. 

Jun (2006) menjelaskan seperti tergambar dalam Tabel 2.3 bahwa 

pada masa-masa sebelumnya aktivitas administrasi publik telah memilih 

instrumen dan argumentasi realistis yang condong ke hierarchical 

structure, authority relationships, serta regulasi dengan 

memprofesionalkan pelayanan publik. Sejak tahun 1990an, dirasakan 

bahwa praktek-praktek administrasi publik pada masa lalu sudah tidak lagi 

mampu memenuhi tuntutan publik yang didorong oleh perkembangan 

politik demokrasi dan globalisasi. Pada masa sekarang ini, implementasi 

desentralisasi dan good governance mengharuskan pemerintah pusat dan 
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daerah benar-benar memahami perbedaan-perbedaan pemerintahan 

yang hierarkis (hierarchical governing) dan pemerintahan demokratis 

(democratic governance).  

Istilah governing dan governance sering dipergunakan bergantian. 

Jun (2006) menyebutkan beberapa alasan realistis perlunya transformasi 

dari fungsi pemerintahan yang berkarakter hirarkis menjadi proses-proses 

tata kelola yang berkarakter kolaboratif. Pertama, banyak masalah sosial 

yang lebih efektif ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah daerah 

daripada oleh pemerintah pusat. Karena masyarakat di setiap daerah 

memiliki karakteristik spesifik maka penanganan masalahnya tidak bisa 

digeneralisir di tingkat nasional. Pemerintah daerah dinilai memiliki 

kemampuan yang sesuai untuk menangani masalah-masalah lokal. 

Alasan kedua, kita perlu memahami perkembangan dinamika hubungan 

antara tiga sektor: pemerintah, dunia usaha, dan civil society. Ada 

kebutuhan untuk mentransformasikan karakter pemerintahan dari 

pemerintahan tradisional hierarchical mode ke participatory governance 

(lihat juga Chhotray and Stoker, 2009). Tata cara lama hubungan 

pemerintah dengan dunia usaha dan civil society adalah hubungan 

vertikal. Pemerintah tidak saja mengontrol aktivitas ekonomi dan politik 

masyarakat, tetapi juga memaksakan aturan dan kewajiban. 

Pemerintahan dilaksanakan berbasis otoritas formal dan mengawasi 

secara ketat pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik meskipun dalam 

proses menyebutkan adanya partisipasi publik. Sementara perintahan 

berbasis governance lebih mengedepankan kemitraan dan kolaborasi 

yang sesungguhnya. Dalam kerangka pemerintah daerah, good local 
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governance harus dimaknai sebagai wahana integrative mempertemukan 

semangat desentralisasi dengan partisipasi masyarakat. Secara lebih 

nyata, good local governance harus diterjemahkan sebagai peluang untuk 

percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah (lihat juga Farazmand, 2004).  

Signifikan dengan argumen-argumen desentralisasi, good 

governance, sampai ke good local governance, pembangunan senantiasa 

mengandalkan gagasan sentral bahwa public policy merupakan instrumen 

utama mencapai common good (kebaikan umum), termasuk pengurangan 

angka kemiskinan. Hanya saja, pemikiran kritis mempertanyakan kondisi 

relativitas dari definisi umum (common, public). Pada tataran yang 

bagaimanakah kita boleh yakin bahwa sebuah ‘policy’ memang bernilai 

‘public’? Hipotesisnya jelas, jika semakin banyak policy yang ditengarai 

hanya menjadi ekspresi kepentingan kelompok tertentu, kepentingan 

pengusaha, kepentingan partai politik, dan sebagainya, maka kinerja 

policy-nya akan semakin tidak terkait dengan pencapaian common good. 

Dalam kasus yang demikian, hal ini tidak lagi bisa disebut ‘policy’, dan 

sangat meragukan untuk disebut bersifat ‘public’. Dalam konteks ini, 

karena public policy merupakan instrumen sentral pembangunan, 

termasuk pembangunan daerah, melemahnya sifat public dari sebuah 

policy juga akan berakibat pada melemahnya makna pembangunan, 

development substance, dan lebih jauh lagi muncul keraguan mengenai 

efektivitas pembangunan, desentralisasi, semangat good governance, 

good local governance, participatory governance, dan juga efektivitas 

program penanggulangan kemiskinannya. 
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2.3. Kebijakan publik 
2.3.1. Konsep kebijakan publik 

Kebijakan adalah selalu tentang keputusan negara atau pemerintah 

untuk mengubah kondisi yang sudah ada ke arah kondisi yang lebih baik 

(Nugroho, 2014). Tujuan dari kebijakan publik adalah menyelesaikan 

permasalahan publik, bukan menciptakan masalah publik baru (Santoso, 

2010). Kebijakan adalah tentang apa yang mungkin kita ubah, kebijakan 

adalah tentang kisaran sosial dalam kisaran manusia (Nugroho, 2014). 

Nugroho (2014) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua paradigma 

kebijakan publik di negara-negara berkembang. Paradigma pertama, 

continental paradigm, adalah paradigma yang melihat kebijakan publik 

sebagai tugas pemerintah semata. Paradigma ini melihat kebijakan publik 

sebagai turunan dari hukum, memahami kebijakan sebagai hukum publik 

atau administratif. Paradigma kedua, anglo-saxon paradigm, adalah 

paradigma yang melihat kebijakan publik sebagai saling mempengaruhi 

antara pemerintah dan masyarakat. Paradigma ini cenderung melihat 

kebijakan sebagai turunan politik, khususnya proses politik demokrasi. 

Paradigma continental merujuk pada perkembangan paradigma kebijakan 

publik di daratan Eropa (Perancis, Belanda, Jerman, dan sebagainya) 

yang menyebut kebijakan publik sebagai hukum, dan paradigma anglo-

saxon berkembang di wilayah Inggris Raya. Aplikasi dua paradigma ini 

masih dapat dilihat dari karakteristik kebijakan di berbagai negara bekas 

jajahan masing-masing, termasuk Indonesia.  

Gambar 2.6 menjelaskan substansi dan perkembangan dua 

paradigma, continental dan anglo-saxon. Praktek pendekatan continental 
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ditunjukkan oleh dominasi peran negara dalam proses kebijakan publik, 

rakyat atau masyarakat hanyalah obyek dari kebijakan publik oleh 

pemerintah. Sementara praktek pendekatan anglo-saxon lebih melihat 

kebijakan sebagai proses bargaining antara pemerintah dan masyarakat 

melalui proses-proses demokratis dan partisipatif. Dari kedua paradigma 

tersebut, paradigma anglo-saxon nampaknya lebih sesuai dengan 

perkembangan politik dan administrasi publik terbaru sampai hari ini, yaitu 

desentralisasi dan good governance. Menempatkan masyarakat bukan 

saja sebagai obyek tetapi juga subyek dari seluruh proses kebijakan lebih 

sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pelibatan masyarakat dalam proses 

kebijakan publik akan membangun komitmen bersama untuk 

menemukenali masalah publik, membawanya masuk ke agenda-setting, 

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai ke evaluasi 

kebijakan. Masyarakat merasa menjadi bagian dari masalah dan solusi-

solusinya, masyarakat ikut merasa memiliki kebijakan yang disusun.    

   Continental             Anglo-saxon 
     Kebijakan publik sebagai produk  Kebijakan publik sebagai pertemuan 
        dari administrasi masyarakat        dan kesepakatan dari kepentingan negara 

(pemerintahan negara)                       dan kepentingan masyarakat 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
       RAKYAT (Masyarakat) 

Gambar 2.6. Pendekatan kebijakan publik continental dan anglo-saxon 

Sumber: Nugroho, 2014, p.71.   
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Ada begitu banyak referensi tentang kebijakan publik yang bisa 

dijadikan pedoman untuk kajian. Dimulai dari Easton (1953, p.129) yang 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “the authoritative allocation 

through the political process, of values to groups or individuals in the 

society”. Kebijakan publik sebagai pengalokasian kekuasaan melalui 

proses politik, nilai-nilai kepada kelompok-kelompok atau individu-individu 

di masyarakat. Dye (1978, p.5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a 

comprehensive framework of and/or interaction”, kerangka yang lengkap 

dari interaksi-interaksi jaringan publik, whatever governments choose to 

do or not to do (Dye, 1987, p.1).  Anderson (1994) menyebut kebijakan 

sebagai seperangkat kegiatan atau tidak berkegiatan yang diambil oleh 

aktor atau sekelompok aktor berkaitan dengan persoalan yang menjadi 

perhatian. Starling (1979, p.4) mendefinisikan kebijakan sebagai “a kind of 

guide that delimits action”, pedoman arah untuk melakukan kegiatan. 

Parsons (1997, p.14) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a course of 

action or plan, a set of political purposes”, separangkat perencanaan atau 

kegiatan, atau seperangkat tujuan-tujuan politik. Hogwood and Gun (1984, 

p.40) menekankan bahwa perumusan kebijakan publik berkaitan erat 

dengan usaha-usaha untuk “policy termination” mengarah pada “policy-

succession”. Kebijakan publik bisa dijelaskan sebagai pengaruh yang bisa 

diprediksi ataupun tidak bisa diprediksikan (Hogwood and Gun, 1984, 

p.21).  

Anderson (2000, p.4) menguraikan definisi secara lebih baik yang 

menyebut bahwa kebijakan publik sebagai  “a relatively stable, purposive 

course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a 
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problem or issue of concern”. Kebijakan publik, sebagai seperangkat 

kegiatan yang bertujuan dan didukung oleh aktor atau sekelompok aktor, 

berkaitan dengan permasalahan atau issue kebijakan publik. Definisi ini 

membedakan kebijakan sebagai intent dan kebijakan publik sebagai 

kegiatan, dan juga disusun secara jelas dan tidak salah untuk 

pengambilan keputusan. Anderson (2000, p.5) menyimpulkan bahwa 

kebijakan publik “are those developed by governmental bodies and 

officials”, kebijakan publik adalah apa saja yang disusun oleh lembaga-

lembaga pemerintahan. Anderson (2000) menunjuk beberapa implikasi 

kunci. Pertama, kebijakan publik bersifat teleological (memiliki tujuan), 

bertujuan untuk perubahan, mencapai atau menyelesaikan sesuatu. 

Kedua, kebijakan publik adalah seperangkat pedoman atau pola kegiatan 

dari pemerintah dan seluruh badan publik. Ketiga, kebijakan publik adalah 

produk dari tuntutan publik. Smith and Larimer (2009) menyebutkan 

bahwa kebijakan bukanlah acak tetapi bertujuan dan beorientasi tujuan, 

disusun oleh pihak berwenang yang memiliki otoritas publik, berisi 

pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan, merupakan produk 

dari permintaan dan tuntutan, dapat bersifat positif (a deliberative 

purposive action) atau negatif (a deliberately purposive decision not to 

take action). Theodoulou (1995) menyempurnakan pemahaman tersebut 

dengan menambahkan bahwa kebijakan publik memiliki tujuan-tujuan 

yang jelas untuk menyelesaikan konflik yang muncul karena keterbatasan 

sumber daya, mengatur perilaku, memotivasi aksi bersama, melindungi 

hak-hak, dan mengarahkan kemanfaatan untuk kepentingan publik. Ada 

kesepakatan bahwa kebijakan publik adalah proses penentuan pilihan-
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pilihan dan dampak dari kegiatan-kegiatan sebagai konsukensi logis dari 

keputusan yang diambil; apa yang membuat kebijakan publik lebih ‘publik’ 

adalah bahwa pilihan-pilihan atau kegiatan-kegiatan yang dipilih di-backup 

oleh kekuasaan negara; dan pada intinya, kebijakan pulik adalah respon 

dari adanya masalah publik (Birkland, 2001).  

Dari definisi-definisi tersebut dapat dirumuskan secara umum bahwa 

kebijakan publik merupakan produk proses politik dan proses administrasi. 

Sebagai produk proses politik, kebijakan publik merupakan hasil 

pengambilan keputusan publik oleh aktor atau sekelompok aktor sebagai 

pedoman arah untuk melakukan kegiatan. Sementara sebagai produk 

administrasi, kebijakan publik merupakan pedoman arah untuk melakukan 

kegiatan sebagai hasil pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah, berisi kerangka lengkap jaringan publik dan seperangkat 

perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Tarik menarik 

wilayah dominasi politik dan administrasi publik seperti diuraikan pada sub 

bab sebelumnya tentang administrasi publik berimplikasi pada sulitnya 

memisahkan batas kontribusi keduanya dalam proses penyusunan 

kebijakan publik. Jika menggunakan kerangka sederhana tahapan dari 

proses kebijakan publik sebagai tahapan formulasi-implementasi-evaluasi, 

maka dominasi proses politik diduga sebagian besar berada di wilayah 

tahapan formulasi kebijakan, dan sebagian kecil berada di wilayah 

implementasi dan evaluasi. Sementara proses administrasi sebagian kecil 

berada di wilayah tahapan formulasi, dan sebagian besar berada di 

wilayah implementasi dan evaluasi kebijakan.  
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Proses penyusunan kebijakan publik tidak berada di ruang hampa. 

Konstruksi ilmu kebijakan publik yang dibangun secara ilmiah berhadapan 

langsung dengan situasi riil kebijakan publik yang kental dengan nilai-nilai 

sosial dan politik, baik secara universal maupun secara spesifik lokalistik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kebijakan publik harus mampu 

mencermati berbagai variabel signifikan terkait, baik secara teoritis 

maupun praktis, agar produk sebuah analisis bisa menjadi rekomendasi 

terapan. Sifat ilmu dan analisis kebijakan publik adalah multidisipliner dan 

problem oriented (lihat Dunn, 1981; Torgerson, 2007; deLeon and 

Vogenbeck, 2007). Secara spesifik Dunn (1981) menjelaskan bahwa 

analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang 

menggunakan berbagai metode dan argumen-argumen untuk 

menghasilkan dan mentransformasikan informasi kebijakan yang relevan 

yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah publik. 

Orientasinya jelas, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh analisis 

kebijakan publik adalah memberikan kerangka kerja akademik pada 

proses kebijakan publik secara keseluruhan untuk menghasilkan 

kebijakan publik yang baik yang dapat diterapkan. Pertanyaannya, ketika 

akan melakukan kajian kebijakan, apakah ada wilayah-wilayah tertentu 

yang merupakan domain ilmu politik, dan ada wilayah-wilayah lain yang 

menjadi domain ilmu administrasi publik, atau tidak dua-duanya?  

Smith and Larimer (2009) menyusun matriks yang sangat 

bermanfaat untuk mengklasifikasikan studi kebijakan ke dalam beberapa 

bidang kajian (lihat Tabel 2.4). Secara umum, ada 7 bidang kajian 

kebijakan publik yang terdiri dari policy and politics, policy process, policy 
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analysis, policy evaluation, policy design, policymaker and policymaking 

institutions, dan policy implementation. 

Tabel 2.4. Fields of policy study 

Field of Policy 
Study 

Representative Research 
Questions 

Representative 
Conceptual 
Frameworks 

Methodological 
Approach and 

Examples 

Representative 
Disciplines 

Policy and 
politics 

Does politics cause policy, or policy 
cause politics 

- Policy typologies 
- Stages heuristic  

- Quantitative 
and qualitative 
classification 
(typology and 
taxonomi)  

- Statistical 
analysis 

- Case Study 

Political Science 

Policy 
process 

- Why does government pay 
attention to some problems and 
not others? 

- How are policy options 
formulated? 

- Why does policy change? 

- Bounded rationality 
- Multiple streams 

(garbage can model) 
- Punctuated 

equilibrium 
- Advocacy coalition 
- Diffusion theory 
- Systems theory  

  

Policy 
analysis 

- What should we do? 
- What options exist to addrress a 

particular problem? 
- What policy option should be 

chosen.  

Welfare economics/ 
utilitarianisme 

- Quantitative 
- Formal/Qualitati

ve 
- Cost analysis 
- Risk 

assessment 
- Delphi 

technique 

- Political 
Science 

- Economics 
- Public 

adininistration 
- Policy-specific 

subfields 
(education, 
heatlths etc) 

Policy 
evaluation 

- What have we done? 
- What impact did a particular 

program or plicy have? 

- Program theory 
- Research design 

frameworks 

- Quantitative/ 
Qualitative  

- Stattistics 
- Expert 

judgement 

- Political 
Science 

- Economics 
- Public 

administration 
- Policy 

evaluation 
- Policy-specific 

subfields. 

Policy design - How do people perceive 
problems and policies? 

- How do policies distribute power 
and why? 

- Whose values are represented 
by policy? 

- How does policy socially 
construct particular groups? 

- Is there common ground to 
different policy stories and 
perspectives? 

- Discourse theory 
- Hermeneutics 

- Qualitative 
- Text analysis 
 

- Political 
science 

- Philosophy/The
ory 

- Sociology 

Policymaker 
and 
policymaking 
institutions 

- Who makes policy decisions? 
- How do policy makers decide 

what to do? 
- Why do they make decisions they 

do? 

- Public choice 
- Incrementalism 

- Formal theory  
- Quantitative 

analysis 

- Political 
science 

- Economics 
- Public 

administration 

Policy 
implementa-
tion 

- Why did a policy fail (or suceed)? 
- How was a policy decision 

translated into action? 

- Bounded rationality 
- Ad hoc 

- Quantitative 
analysis 

- Qualitative 
analysis 

- Political 
science 

- Economics 
- Public 

administration 
- Policy-specific 

subfield 

Sumber: Smith and Larimer, 2009. 
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Untuk mengkaji masing-masing bidang tersebut, Smith and Larimer 

(2009) juga menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan kunci setiap 

bidang, kerangka kerja konseptual, pendekatan metodologi, dan disiplin 

ilmu yang lazim memilih bidang-bidang tertentu dalam kebijakan publik. 

Satu hal yang menarik dan dapat dicatat dari kerangka Smith and Larimer 

(2009) tersebut adalah bahwa seluruh bidang kajian kebijakan publik 

merupakan domain ilmu politik. Bukan berarti tidak dimungkinkan, tetapi 

kajian ilmu administrasi publik paling sering dilakukan di wilayah kajian 

policy analysis, policy evaluation, policy maker and policy making 

institution, serta policy implementation. Argumentasi Smith and Larimer 

(2009) menunjukkan bahwa studi kebijakan di wilayah proses kebijakan 

belum banyak dilakukan dalam ilmu administrasi publik. Hal lain yang juga 

bisa dicatat di sini adalah bahwa bidang-bidang kajian kebijakan publik 

terbuka pada pendekatan kuantitatif maupun kualitatif dalam metode 

penelitiannya. Ini merupakan catatan penting dalam tahap pemilihan 

metodologi penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini ingin menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa 

fenomena transient poverty tidak menjadi perhatian khusus di dalam 

proses agenda-setting perumusan kebijakan. Jika menggunakan kerangka 

Smith and Larimer (2009), maka fokus kajian penelitian ini masuk ke 

dalam kerangka kajian policy process. Pertanyaan yang menonjol dari 

kerangka kajian ini adalah: mengapa pemerintah memberikan perhatian 

lebih pada satu masalah dan juga mengabaikan masalah yang lain, 

bagaimana agenda kebijakan diformulasikan, dan mengapa sebuah 

kebijakan bisa dan harus berubah. Untuk menemukan jawaban atas 
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pertanyaan-pertanyaan ini, Smith and Larimer (2009) menyarankan 

penggunaan representative conceptual framework:  bisa saja bounded 

rationality, multiple streams (garbage can model), punctuated equilibrium, 

advocacy coalition, diffusion theory, atau system theory. 

2.3.2. Proses kebijakan publik 

Diskusi yang berkembang dalam banyak kajian kebijakan publik 

telah menyempurnakan eksistensinya sebagai ilmu. Perdebatan mengenai 

karakteristik ilmiah dari ilmu kebijakan sempat diragukan ketika para ahli 

hanya berpijak pada pemahaman proses kebijakan linear sebagai satu-

satunya ciri ilmu ini. Ilmu ini menjadi lebih sempurna ketika kemudian 

banyak ahli mendukung berkembangnya pemahaman proses kebijakan 

publik ke dalam kajian policy stages theories.   

Gagasan awal pemodelan proses kebijakan publik yang berarti 

tahapan-tahapan proses kebijakan datang dari pemikiran Lasswell. 

Sebagai bagian dari usahanya untuk memperkenalkan ilmu kebijakan 

yang bersifat multidisipliner, Lasswell pada tahun 1956 memperkenalkan 

tujuh tahapan proses kebijakan publik yang meliputi: intelligence, 

promotion, prescription, invocation, application, termination, dan appraisal 

(lihat Jann and Wegrich, 2007). Meskipun urutan tahapan ini terus saja 

diperdebatkan, model ini diakui telah menjadi kerangka dasar di dalam 

studi kebijakan dan menjadi landasan berkembangnya model-model 

proses kebijakan. Dalam uraiannya mengenai ilmu kebijakan publik, 

Laswell (1971) menjelaskan bahwa tujuan utama studi kebijakan adalah 

untuk memahami pengetahuan tentang proses pengambilan keputusan 
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publik, yaitu merupakan pengetahuan yang sistematis dan empirik tentang 

bagaimana sebuah kebijakan disusun dan memberikan efek yang positif. 

Bagian utama yang paling penting untuk dipelajari dalam studi kebijakan 

dengan demikian adalah mengenai proses kebijakan itu sendiri. 

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul diantaranya adalah 

dimanakah di dalam proses kebijakan kita harus mulai? Bagaimana 

sesungguhnya bentuk proses kebijakan tersebut? Apa yang 

sesungguhnya harus diobservasi ketika kita sedang mempelajari 

kebijakan publik? Apa unit analisisnya?  

Pemodelan proses kebijakan terus berkembang sejak itu, khususnya 

mengenai debat kronologis dari tahapan-tahapan proses kebijakan. 

Model-model yang disusun dan dikembangkan oleh Jones (1970), Laswell 

(1971), Anderson (1974), Brewer and deLeon (1983), dan Ripley (1985) 

merupakan beberapa model terkenal dari banyak model yang diadopsi di 

berbagai studi kebijakan. Hari-hari ini, pembedaan antara agenda-setting, 

policy formulation, decision making, implementation, dan evaluation telah 

menjadi model yang umum untuk menjelaskan kronologi sebuah proses 

kebijakan (Jann and Wegrich, 2007; lihat juga Howlett et al., 2009). 

Secara lebih jelas, Smith and Larimer (2009) mencoba menguraikan 

beberapa argumen tentang proses kebijakan atau disebut juga sebagai 

‘stages theory’ seperti dijelaskan dalam Tabel 2.5. 

Secara jelas diuraikan bahwa meskipun disampaikan dengan cara 

berbeda, argumentasi beberapa ahli menunjukkan kecenderungan yang 

sama yaitu linearitas tahap-tahapan dalam proses kebijakan publik. 

Dengan demikian dapat diyakini bahwa tahap-tahapan proses kebijakan 
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publik bersifat linear. Pertama-tama bahwa masalah publik harus menjadi 

perhatian pemerintah, penyusun kebijakan selanjutnya menyusun solusi-

solusi penyelesaian masalah, solusi-solusi tersebut kemudian 

diimplementasikan untuk benar-benar menyelesaikan masalah, dan yang 

terakhir evaluasi apakah solusi yang telah diimplementasikan tersebut 

benar-benar telah sesuai dengan tujuan penyusunan kebijakan. 

Tabel 2.5. The evolution of stages theory 

Policy Scholar Proposed Stages Model 

An Introduction to the Study of 
Public Policy  
Charles O. Jones (1970, 11–12)  
 

Elements: 
Perception – Definition - Aggregation/organization 
– Representation – Formulation – Legitimation - 
Application/administration – Reaction - 
Evaluation/appraisal - Resolution/termination 
 
Categories: 
Problem to government - Action in government - 
Government to problem - Policy to government - 
Problem resolution or change 

A Pre-View of the Policy Sciences  
Harold D. Lasswell (1971, 28)  
 

Intelligence – Promotion – Prescription – 
Invocation – Application – Termination – Appraisal 

Public Policy-Making  
James E. Anderson (1974, 19)  
 

Problem identification and agenda formation – 
Formulation – Adoption – Implementation – 
Evaluation  

The Foundations of Policy Analysis  
Garry D. Brewer and Peter deLeon 
(1983, 18)  
 

Initiation – Estimation – Selection – 
Implementation – Evaluation – Termination 

Policy Analysis in Political Science  
Randall B. Ripley (1985, 49)  
 

Agenda setting - Formulation and legitimation of 
goals and  programs - Program implementation - 
Evaluation of implementation, performance, and 
impacts - Decisions about the future of the policy 
and program 

Sumber: Smith and Larimer, 2009. 

Jones (1970) memberikan penekanan yang kuat pada proses 

pembuatan kebijakan. Bagi Jones, proses kebijakan tidak boleh hanya 

fokus pada output dari sistem politik, tetapi harus juga fokus kepada 

bagaimana sebuah kebijakan publik didefinisikan untuk menjadi perhatian 

para aktor di pemerintahan untuk sebuah kebijakan yang efektif. Bagi 
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Jones, proses kebijakan dapat dijelaskan dengan sangat tepat melalui 

seperangkat elemen seperti yang diuraikan dalam Tabel 2.5. Mirip dengan 

pemikiran Jones, Laswell (1971) berargumen bahwa pengertian mendasar 

proses kebijakan adalah bagaimana penyusun kebijakan membuat 

keputusan. Model bagi proses kebijakan publik harus menggambarkan 

model terbaik proses pengambilan keputusan. Berdasar pemahaman ini, 

Laswell menyampaikan tahapan proses pengambilan keputusan yang bisa 

diadopsi sebagai tahapan proses kebijakan meliputi: perhatian pada 

sebuah masalah, mengolah informasi dan usulan-usulan untuk 

menyelesaikan masalah, pengujian dan penyetujuan usulan-usulan, dan 

terakhir pengambilan keputusan. 

Fokus Laswell (1971) pada ‘pengetahuan’ tentang proses kebijakan 

satu wacana dengan pemikiran Jones (1970) tentang elemen dalam 

proses kebijakan. Proses kebijakan dimulai dari persepsi tentang masalah 

dan berakhir dengan beberapa resolusi atau keputusan kebijakan. 

Bedanya, Jones langsung membawa tahap evaluasi, yang dalam wacana 

Laswell (1971) sebagai ‘appraisal’, langsung ke tahap penghentian atau 

penyesuaian kebijakan. Jones (1970) menggarisbawahi bahwa karena 

masalah tidak akan pernah berakhir, evaluasi kebijakan yang sedang 

berjalan harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian kebijakan 

sehingga bisa lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan publik. Jones 

selanjutnya mengarahkan 10 elemen yang ada ke dalam 5 kategori umum 

(lihat Tabel 2.5). Kategori ini disebutkan oleh Jones (1970) sebagai 

ilustrasi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan 

masalah publik.  
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Meskipun terdapat pilihan model tahapan proses kebijakan publik, 

namun demikian pada saat ini terdapat konsensus dari para pakar ilmu 

kebijakan bahwa model penelitian kebijakan secara substansi dapat dibagi 

dalam lima tahap utama, yaitu: penyusunan agenda, perumusan 

kebijakan, pengambilan keputusan kebijakan publik, implementasi 

kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Howlett and Ramesh, 2003, pp.12-13). 

Kelima tahapan tersebut bekerja untuk melaksanakan penyelesaian 

masalah, yaitu penetapan masalah, usulan (alternatif) penyelesaian 

masalah, pilihan penyelesaian masalah, melaksanakan solusi masalah 

untuk memperoleh efek, dan pemantauan hasil kebijakan (lihat tabel 2.6). 

Tabel 2.6. Kaitan siklus kebijakan dengan penyelesaian masalah 

Applied Problem-Solving Stage in Policy Cycle 

1. Problem Recognition 1. Agenda-Setting 

2. Purposal of Solution 2. Policy Formulation 

3. Choice of Solution 3. Decission-Making 

4. Putting Solution into Effect 4. Policy Implementation 

5. Monitoring Result 5. Policy Evaluation 

         Sumber: Howlett and Ramesh, 2003. 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam kaitan antara applied 

problem solving dengan stage in policy cycle, proses agenda-setting 

merupakan wilayah proses problem recognition. Hal ini berarti bahwa 

dilemma apakah suatu masalah bisa diagendakan atau justru diabaikan 

berada pada tahap problem recognition ini. Konsensus para pakar 

kebijakan seperti yang telah disampaikan oleh Howlett and Ramesh 

(2003) telah memberi pedoman peta jalan penelitian ini, bahwa ketidak-

jelasan penanganan masalah transient poverty pada materi dan skema 

kebijakan penanggulangan kemiskinan diduga karena kurangnya 
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perhatian pada masalah (problem recognition) transient poverty. Di dalam 

konsensus para pakar kebijakan, problem recognition berada pada 

wilayah agenda-setting, tahap paling awal dan mendasar dari proses 

formulasi kebijakan. Konsisten dengan konsensus tersebut, penelitian ini 

memilih fokus kajian pada wilayah agenda-setting, bukan pada proses 

policy formulation secara keseluruhan. Klarifikasi masalah transient 

poverty pada wilayah agenda-setting merupakan phase kritis dalam 

proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

 

Gambar 2.7. The public policy process and filtering mechanism 

Sumber: Knoepfel et al. (2007) 

Sependapat dengan argumentasi Howlett and Ramesh (2003), 

Knoepfel et al. (2007) mempresentasikan figure yang secara lebih jelas 

menggambarkan proses kebijakan publik (lihat Gambar 2.7). Knoepfel et 

al. (2007) menegaskan bahwa di dalam setiap tahapan kebijakan publik 

selalu mengandung juga proses ‘filtering’. Argumentasi ini mengandung 
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makna bahwa sebuah masalah publik baru akan benar-benar diakui 

sebagai masalah publik jika sudah muncul sebuah kebijakan publik untuk 

menangani masalah publik tersebut. Proses filtering di setiap tahapan 

menunjukkan pergulatan kepentingan untuk pengambilan keputusan. 

Diperhatikan atau diabaikan, diagendakan atau tidak diagendakan, 

diterima atau ditolak, dilanjutkan atau ditunda, dihentikan atau 

diperbaharui merupakan celah-celah kritis perjalanan sebuah masalah 

publik untuk mendapatkan penanganan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Knoepfel et al. (2007) mempresentasikan proses perjalanan sebuah 

masalah sampai kepada kebijakan publik (lihat Gambar 2.8). 

 

Gambar 2.8. Definition process for public problems and possible pitfalls 

Sumber: Knoepfel et al. (2007) 

Greenberg et al. (1977) menyampaikan argumentasi bahwa 

kebijakan publik seharusnya dilihat sebagai continuous process with 

multiple products, proses yang berkelanjutan dengan banyak produk 

kebijakan. Selanjutnya, Greenberg et al. (1977) menyampaikan 

argumentasi bahwa memprediksi proses politik sangat tergantung pada 
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output dari kebijakan yang dikaji. Steinberger (1980) mendukung gagasan 

Greenberg et al. (1977) untuk memperhatikan banyak pihak yang terlibat 

dalam proses kebijakan, dengan menambahkan argumen bahwa metode 

positivist tidak sesuai untuk dipergunakan dalam kajian subjektivitas 

dalam proses kebijakan, dan pendekatan fenomenologi lebih sesuai untuk 

mengkaji pemikiran intersubyektif dan konstruktif. Para aktor kebijakan 

melihat berbeda dari setiap proposal kebijakan karena dipengaruhi oleh 

keyakinan, nilai-nilai, norma, dan pengalaman hidup yang berbeda. 

Pendekatan ini bagi Steinberger (1980) lebih menjamin tergalinya 

substansi kebijakan dan proses formulasi kebijakan.  

Masalah transient poverty yang belum masuk dalam skema 

kebijakan penanggulangan kemiskinan menunjukkan peran para aktor 

kebijakan yang melihat berbeda dari setiap masalah kemiskinan. Perilaku 

para aktor tersebut karena dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, 

nilai-nilai, norma, dan pengalaman hidup yang berbeda. Sependapat 

dengan argumentasi Greenberg et al. (1977) dan Steinberger (1980), 

penelitian ini memilih menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, 

dalam mengklarifikasi proses agenda-setting masalah transient poverty. 

Penyusunan kebijakan selalu dimulai dari persyaratan (recognition) 

adanya sebuah problem kebijakan. Problem kebijakan ini merupakan 

problem yang telah didefinisikan sebagai problem publik yang dengan 

demikian membutuhkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikannya. 

Tahap kedua adalah usaha meletakkan problem publik masuk dalam 

wacana perlunya perhatian serius pemerintah untuk melakukan aksi 

publik, biasa disebut sebagai agenda-setting. Jann and Wegrich (2007) 
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menyebutkan bahwa problem recognition dan agenda-setting merupakan 

domain proses politik untuk memilih problem publik dan langkah-langkah 

penyelesaiannya. Di dalam proses ini, para aktor di lingkungan 

pemerintahan maupun di luar pemerintah dengan berbagai cara berusaha 

memberikan pengaruh dan mengarahkan penyelesaian problem publik 

tersebut. Kegiatan utama dalam agenda-setting adalah proses 

strukturalisasi isu kebijakan berkaitan dengan potensi strategi dan 

instrumen untuk penyusunan kebijakan. Beberapa ahli menyebutkan 

bahwa proses agenda-setting ini masuk dalam wilayah formulasi 

kebijakan publik (lihat Weiss, 1989; Dery, 2000). Hal ini sesuai dengan 

asumsi yang dipakai di dalam penelitian disertasi ini bahwa proses 

agenda-setting berada di ranah proses formulasi kebijakan publik. Setelah 

problem publik masuk dalam agenda kebijakan barulah kemudian tahapan 

proses selanjutnya berjalan diawali dengan tahapan formulasi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 

2.4. Formulasi kebijakan publik 

Di dalam proses kebijakan publik, policy formulation merupakan 

tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan 

hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Sydney (2007, p.79) menyatakan 

bahwa: 

Policy formulation clearly is a critical phase of the policy 
process. Certainly, designing the alternatives that decision 
makers will consider directly influences the ultimate policy 
choice. This process also both expresses and allocates power 
among social, political, and economic interests.  
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Formulasi kebijakan merupakan tahapan kritis dari seluruh proses 

kebijakan publik. Kegagalan suatu kebijakan atau program dalam 

mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada 

ketidaksempurnaan pengelolaan pada tahap formulasi (Wibawa, 1994, 

h.2). Proses formulasi kebijakan merupakan ekspresi dan alokasi 

kekuatan diantara kepentingan-kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. 

Proses formulasi kebijakan tidak hanya sekedar pengambilan keputusan, 

tetapi lebih pada proses politik yang merajut political demands ke dalam 

political system untuk legitimasinya.1 Kekuasaan – dan karenanya kontrol 

atas kebijakan – tidak pernah tetap konstan dalam satu tempat dengan 

satu orang: ia adalah masalah tingkat, sangat tergantung pada waktu dan 

keadaan (Wilson, 2006). Penulis-penulis lain menjelaskan keterikatan 

kebijakan publik dan politik, ‘Policies determines politics’ (Lowi, 1972, 

p.299), ‘Do Policies determine politics?’ (Heinelt, 2007, p.109).  

Menurut pemikiran model tahapan tradisional dari proses kebijakan 

publik, formulasi kebijakan adalah merupakan tahap pra pengambilan 

keputusan. Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan mengidentifikasi dan 

merajut alternatif-alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik, 

dan mengarahkan solusi-solusi tersebut sebagai persiapan bagi 

keputusan akhir kebijakan (Sydney, 2007).  Cochran and Malone (1999, p. 

46) menyebutkan bahwa:  

                                                 
1  Secara lebih jelas pemahaman ini telah diuraikan oleh Prof. Bambang Sunaryo dalam kuliah Analisis 

Kebijakan Publik untuk mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik di Universitas Diponegoro September 
2014, yang menyebutkan bahwa proses politik dapat dikaji melalui political theories yang berinduk pada nilai-
nilai demokratis yang hakekatnya adalah for, from, and by the people. Kajian di bidang ini ending-nya menjawab 
pertanyaan apakah formulasi kebijakan sudah memenuhi nilai-nilai demokratis (questioning democracy)? 
Dalam kajian demokrasi diskusi berfokus pada nilai-nilai responsibility, responsiveness, and representativeness. 
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“…..policy formulation takes up the “what” questions: “What is the 
plan for dealing with the problem? What are the goals and 
priorities? What options are available to achieve those goals? 
What are the costs and benefits of each of the options? What 
externalities, positive or negative, are associated with each 
alternative?” 

Formulasi kebijakan berkaitan erat dengan pertanyaan-pertanyaan apa 

rencana yang akan dilakukan berkaitan dengan masalah tertentu, apa 

tujuan dan prioritasnya, opsi apa saja yang tersedia untuk mencapai 

tujuan tersebut, apa keuntungan dan kerugian dari setiap opsi, apa hal-hal 

yang berpengaruh baik positif maupun negative berkaitan dengan masing-

masing alternatif.  

Dari hasil kajiannya tentang proses formulasi kebijakan 

pengelolaan bioteknologi di Malaysia, Mahalingam (2012) mencatat 

aplikasi 6 tahapan proses formulasi kebijakan publik yang meliputi 

problem recognition (proses identifikasi masalah), appointment of policy 

agent (konsultasi ahli penyusunan kebijakan), the emergence of policy 

network (pemetaan jejaring perumusan kebijakan), interaction (komunikasi 

dan sosialisasi kebijakan), evaluation (memastikan bahwa tujuan, 

pengorganisasian, content, dan konsep telah disusun dengan baik), and 

policy outcome (indikasi hasil yang efektif). Dari hasil studinya di berbagai 

kementerian di Inggris, Bullock et al. (2001) mencatat 9 pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan modern, meliputi prediksi jauh kedepan, 

membandingkan dengan pengalaman kebijakan lain, inovatif dan kreatif, 

berbasis bukti dan data empiris, inklusif, komprehensif, selalu dilakukan 

review, melakukan evaluasi, dan lesson learned.     
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Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas 

beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara resiprokal 

sehingga membentuk pola sistemik berupa input – proses – output – 

feedback. Menurut Wibawa (1994), komponen (unsur) yang terdapat 

dalam proses policy formulation adalah tindakan, aktor, dan nilai. Tahap 

policy formulation sebagai suatu proses yang dilakukan secara ajeg 

dengan melibatkan para stakeholders (aktor) guna menghasilkan 

serangkaian tindakan dalam memecahkan problem publik melalui 

identifikasi dan analisis alternatif, tidak terlepas dari nilai-nilai yang 

mempengaruhi tindakan para aktor dalam proses tersebut. Wibawa (1994) 

mengemukakan bahwa nilai-nilai (ukuran) yang mempengaruhi tindakan 

dari para pembuat keputusan dalam proses policy formulation terdiri dari 

beberapa nilai, yaitu nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai 

pribadi, dan nilai-nilai kebijakan. 

Diskursus teori tentang model formulasi kebijakan setidaknya bisa 

dipahami dari eksplorasi model yang berjumlah tidak kurang dari 14 model 

perumusan kebijakan, diantaranya institutional, process, golongan, elite, 

rational, incremental, mixed scanning, game theory, public choice, system, 

democratic, strategic, deliberative, dan garbage can, masing-masing 

dengan kelebihan dan kekurangannya. Model-model tersebut telah teruji 

kegunaannya di banyak penelitian kebijakan publik. Hanya saja, Moran et 

al. (2006) mengingatkan bahwa model-model tersebut adalah teknologi 

sosial, dan dengan demikian penggunaan dan efektivitasnya sangat 

bergantung pada lingkungan dimana mereka digunakan. Analisis dari 

model-model ini dapat dilakukan dari klasifikasi model ke dalam dua 
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paradigma kebijakan, continental paradigm dan anglo-saxon paradigm, 

seperti yang telah didiskusikan di bagian sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9. 14 model untuk perumusan kebijakan: kontinentalis dan 

anglo-saxon  
 
Sumber: Nugroho, 2014. 

Gambar 2.9 menjelaskan pengelompokan model dalam kerangka 

paradigma. Model-model institutional, process, golongan, elite, rational, 

incremental, dan mixed scanning masuk dalam kelompok paradigm 

continental, sementara model-model game theory, public choice, system, 

democratic, strategic, deliberative, dan garbage can masuk dalam 

kelompok paradigma anglo-saxon. Model-model pengambilan keputusan 

dalam proses formulasi kebijakan publik di wilayah paradigma continental 

telah diperkenalkan oleh banyak ahli dimulai dari model rasional oleh 

Harold D. Lasswell (1971), model incremental oleh Charles E. Lindblom 

(1959) melalui argumennya “The Science of Muddling Through”, model 

mixed scanning oleh Amitai Etzioni (1967) yang menggabungkan model 

rasional dan incremental sekaligus, ataupun argumentasi street level 

bureaucrats as policy maker oleh Michael Lipskey (1980), namun di dalam 

praktek kebijakan publik model-model tersebut sangat sulit diterapkan 
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secara konsisten. Pada perkembangannya, argumentasi-argumentasi 

tersebut mendapat sanggahan dari ahli kebijakan yang lain. Realitas 

kebijakan publik adalah arena politik, bukan arena ilmiah (lihat Kitschelt, 

1986; Shafritz et al. 2005). Model pengukuran kuantitatif tidak mampu 

mengadopsi fenomena di masyarakat secara lengkap termasuk fenomena 

sosiologis dan politik (Kitschelt, 1986). Pengambilan keputusan di dalam 

arena politik lebih dipengaruhi oleh persepsi situasi daripada 

pertimbangan rasional obyektif. Satu aktor dalam episode penyusunan 

kebijakan bisa saja melihat proses pengambilan keputusan untuk 

kepentingan rakyat dan negara, tetapi pada saat yang bersamaan bisa 

saja aktor lain melihatnya hanya sebagai prosedur biasa (Shafritz et al. 

2005). 

Model-model dalam paradigma anglo-saxon yang lebih 

memberikan ruang dialog pada masyarakat dalam proses formulasi 

kebijakan lebih tepat diterapkan dalam setting negara berkembang 

(Nugroho, 2014). Sementara model-model dalam wilayah paradigma 

continental lebih sesuai untuk negara maju karena adanya prasyarat 

kualitas pemerintahan dan sumber daya manusia masyarakat yang tinggi 

dan berimbang. Dialog-dialog antara pemerintah dengan rakyat dalam 

formulasi kebijakan lebih sesuai dikembangkan di negara berkembang 

karena memberi peluang keduanya untuk belajar bersama, bekerja 

bersama dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.  

Penelitian disertasi ini lebih condong pada kajian paradigma anglo-

saxon, melihat proses kebijakan sebagai dialog antara pemerintah 

sebagai pemegang otoritas dan rakyat sebagai pemilik suara politik. 
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Pemikiran desentralisasi dan good governance mengisyaratkan pelibatan 

masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, dari tahap 

agenda-setting dalam formulasi kebijakan sampai ke tahap evaluasi 

kebijakan. Dari 7 teori yang ada di wilayah anglo-saxon studi ini memilih 

teori democratic. Teori ini berkembang bersamaan dengan perkembangan 

gerakan demokrasi di berbagai bidang. Banyak negara berkembang 

mengadopsi teori-teori yang berintikan bahwa pengambilan keputusan 

harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara stakeholders dan 

partisipasi rakyat. Model demokrasi menjelaskan bahwa kebijakan publik 

dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial 

melibatkan anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat 

secara sangat luas (partisipatif). Partisipasi masyarakat seharusnya 

menyentuh wilayah substantif, bukan sekedar mobilitatif (formal atau 

prosedural). Teori ini sangat sesuai dengan semangat pemikiran 

desentralisasi dan good governance dalam praktek administrasi publik, 

agar dalam membuat kebijakan para konstituen dan pemanfaat 

diakomodasi keberadaannya. Teori model demokrasi ini kemudian 

dikembangkan menjadi model democratic governance (lihat March and 

Olsen, 1995). Winarno (2007) mengindikasikan kelompok-kelompok 

model dan pendekatan yang secara substansi bisa saja masuk di dalam 

model ini, yaitu pendekatan pluralis, kelompok, dan warga negara.  

Penyusunan kebijakan merupakan proses pewujudan visi 

pemerintah menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan (Szȍke et al. 

2013). Diskusi ilmiah formulasi kebijakan publik mendiskusikan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi para aktor merajut berbagai alternatif, 
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menjelaskan substansi dan tujuan dari rajutan, mendiskusikan bagaimana 

dan mengapa beberapa alternatif kebijakan masih berada atau bahkan 

dikeluarkan dari agenda, instrument kebijakan dan kecenderungan 

penggunaannya. Diskusi-diskusi tersebut menggarisbawahi akumulasi 

berbagai kepentingan dan usaha menyeimbangkan kekuasaan antar para 

pihak, gagasan-gagasan dan nilai-nilai dominan para pihak, struktur 

kelembagaan proses penyusunan alternatif, dan lebih luas lagi diskusi 

mengenai konteks sejarah, politik, sosial, maupun ekonomi. Di dalam 

proses formulasi kebijakan, stakeholder yang terlibat memiliki kepentingan 

dan cara pandang masing-masing yang berbeda-beda. Dengan demikian 

kebijakan terbaik adalah merupakan hasil kompromi antar berbagai 

macam kepentingan (Boer et al., 2011). Di negara-negara barat, proses 

formulasi kebijakan publik sudah menjadi domain gerakan demokrasi yang 

menuntut transparansi dan partisipasi publik. Sementara di berbagai 

negara lain, mayoritas negara berkembang di kawasan Amerika Latin, 

Afrika, termasuk juga di kawasan Asia, pemerintah negara-negara 

tersebut masih terus berusaha membangun sistem formulasi kebijakan 

publiknya yang akomodatif dengan nilai-nilai lokal.  

Contoh best practice pengembangan proses formulasi kebijakan 

yang cerdas dan adaptif diperlihatkan oleh Cina dan Singapore. Di kedua 

negara tersebut, proses formulasi kebijakan publik sudah menjadi 

komitmen kuat pemerintah dan mengembangkannya dengan 

pengintegrasian teori-teori kebijakan publik modern dengan nilai-nilai 

sosial tradisional. Menyadari peran strategis formulasi kebijakan publik 

dari seluruh proses kebijakan publik, sejak periode 1980an dan 1990an 
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Pemerintah Cina telah secara besar-besaran mengembangkan ilmu 

kebijakan publik di seluruh penjuru negeri (Bolong, 2003). Adopsi besar-

besaran berbagai teori barat tentang kebijakan publik dilakukan melalui 

berbagai riset, adopsi buku, proyek, dan pengembangan pendidikan tinggi 

di bidang tersebut. Mereka ingin mengubah sistem kebijakan tradisional 

Cina selama ini yang bersifat individual sentralistik ke sistem kebijakan 

yang lebih modern dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai kultural Cina. 

Meskipun usaha-usahanya mengalami banyak hambatan terutama pada 

kapasitas dan kesiapan pemerintah lokal, tetapi kemajuan Cina hari ini 

tidak bisa dilepaskan dari hasil karya pembangunan sistem formulasi 

kebijakan publik mereka dengan kualitas yang semakin membaik. 

Kemajuan yang sangat pesat dalam komitmen pada kualitas kebijakan 

publik yang prima juga dilakukan oleh Pemerintah Singapore melalui 

substansi pemikiran thinking ahead, thinking again, dan thinking across 

(Neo and Chen, 2007). Proses formulasi kebijakan yang mendasarkan diri 

pada substansi ini telah membawa Singapore menjadi salah satu negara 

yang maju di kawasan Asia saat ini. Pengalaman Singapore juga 

menggambarkan secara jelas bagaimana pondasi nilai-nilai sosial budaya 

lokal bisa disinergikan dengan kemampuan organisasi modern yang kuat 

untuk pengembangan sistem pemerintahan yang dinamis bagi perubahan-

perubahan dunia yang terus terjadi.     

2.4.1. Penegasan makna publik dalam formulasi kebijakan publik 

Menarik menyimak pernyataan Moran et al. (2006, p.7) bahwa 

“Policy is not only about arguing, but is also about bargaining”. Pernyataan 
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ini menjelaskan bahwa selain sekedar proposal, kebijakan publik adalah 

produk yang dihasilkan dari proses ‘bargaining’. Proses ini tentu saja 

berkaitan erat dengan kepentingan, baik menyangkut kuantitas maupun 

kualitas kepentingan. Diskusi tentang kepentingan bermuara pada 

pemahaman definisi publik, khususnya ‘the seize of public’. Jika kita 

mempergunakan terminologi demokrasi yang substansinya dari, oleh, dan 

untuk rakyat, maka pastilah publik yang dimaksud di sini berarti rakyat. 

Memahami kerangka pemikiran tersebut, kebijakan publik haruslah 

bermakna seluas-luasnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Kata publik harus 

berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan 

rakyat, atau kepentingan masyarakat (Suwitri dkk., 2014, h.1.7). Dari 

argumentasi tersebut, dapat digarisbawahi bahwa rakyat yang dimaksud 

dalam kebijakan publik penanggulangan kemiskinan pastilah rakyat 

miskin, baik yang chronic poor maupun yang transient poor.  

Di ranah theoretical framework, tahap policy formulation dipahami 

sebagai kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan 

yang perlu untuk memecahkan masalah publik, meliputi identifikasi kreatif 

alternatif yang dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Dalam 

pemahaman tersebut, mendefinisikan dan merumuskan alternatif 

bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan jelas 

pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan 

semakin mudah policy maker menilai dan mempertimbangkan aspek 

positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Pemahaman ini 

juga mengisyaratkan bahwa untuk dapat melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta 



 

123 

informasi yang relevan. Kasus pengabaian kelompok transient poor dalam 

kebijakan publik penanggulangan kemiskinan jelas mengabaikan 

pemahaman ini.  

Di dalam tahap policy formulation untuk penanggulangan 

kemiskinan, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan public 

policy sangat sulit dilepaskan dalam fokus kajiannya. Nilai-nilai politik 

mendominasi penyusunan substansi dan indikator-indikator kinerja dari 

kebijakan publik penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Di dalam konteks 

ini, maka proses formulasi kebijakan harus dipahami sebagai sebuah 

proses pengambilan keputusan yang tidak mungkin bebas dari intervensi 

kekuasaan dan kepentingan.  

Seperti yang dapat secara jelas terlihat dalam praktek legislatif kita, 

penerapan mekanisme pemecatan bagi anggota legislatif yang tidak 

tunduk pada ketentuan partai sangat mempengaruhi kinerja anggota 

legislatif pada umumnya. Pada tataran ini, agar posisinya aman, tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat lebih dipengaruhi serta 

dimotivasi oleh kepentingan partai dan kelompok-kelompok kepentingan, 

sehingga pada gilirannya, produk-produk kebijakan yang dihasilkan lebih 

mengakomodasi kepentingan partai/organisasi/kelompok mereka 

ketimbang kepentingan ‘publik’ secara keseluruhan. Di dalam konteks ini, 

kebijakan publik penanggulangan kemiskinan dipandang bukan sebagai 

‘administrative demands’ tetapi lebih pada ‘political interest’. Itu sebabnya 

mengapa pemahaman kemiskinan dan peran strategis pemisahan chronic 

poverty dan transient poverty terabaikan. Bukankah substansi demokrasi 
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dalam perumusan kebijakan publik seharusnya berujung pada nilai-nilai 

responsibility, responsiveness, dan representativeness?  

2.4.2. Policy design  

Perkembangan literatur yang secara eksplisit fokus kepada 

masalah formulasi kebijakan, menggarisbawahi krusialnya mendiskusikan 

tentang policy design. Tekanan kebutuhan pada kajian policy design 

merupakan respon dari studi-studi implementasi kebijakan periode tahun 

1970an yang mengklaim bahwa sistem birokrasi paling bertanggungjawab 

pada kegagalan sebuah kebijakan publik. Para pengusung teori-teori 

policy design berargumen bahwa para pakar kebijakan publik seharusnya 

melihat jauh ke belakang pada wilayah sebab, untuk mengetahui 

mengapa kebijakan publik berhasil ataupun kurang berhasil karena 

sesungguhnya proses formulasi kebijakan dan policy design secara 

signifikan berkontribusi pada keberhasilan implementasi.  

Setiap kebijakan publik selalu memiliki desain, sebuah kerangka 

kerja gagasan dan instrumen-instrumennya, untuk diidentifikasi dan 

dianalisis (Sydney, 2007). Bukan hanya sekedar produk proses politik, 

kebijakan memiliki kerangka pola dan logika (Schneider and Ingram, 

1997). Penelitian di wilayah formulasi kebijakan berusaha memahami 

konten dan konteks pengambilan keputusan (Sydney, 2007). Tujuannya 

adalah bisa memberikan kontribusi rasional untuk proses desain dan 

mengkaji alternatif solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas produk 

kebijakan publik. Kerangka kerja policy design berisi elemen-elemen yang 

dapat diidentifikasi seperti tujuan, kelompok masyarakat target, agen, 
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struktur implementasi, instrumen-instrumen, ketentuan, rasional, dan 

asumsi-asumsi. Jika peneliti lebih memilih perumusan kebijakan sebagai 

fungsi, dari pada tahapan yang dimulai dan berakhir pada tahapan 

tertentu, mereka sebaiknya meneliti rekaman empiris dari arena kebijakan 

secara lebih luas. Dengan kerangka kerja integratif yang menempatkan 

policy design di pusat perhatian, Schneider and Ingram (2005) 

menyampaikan teori kebijakan pubik yang langsung menjawab 

pertanyaan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana dari pemerintah. 

Perhatian juga perlu diberikan pada peran sektor non-profit dalam 

perumusan kebijakan. Pertanyaannya, pada phase mana sebuah policy 

design yang mengarah pada penerima manfaat bermuara?  

Esensi keputusan tetap tidak dapat ditembus oleh para analis 

kebijakan, bahkan sering oleh pembuatan keputusan itu sendiri (Majone, 

2006). Lebih jauh Majone (2006) berpendapat bahwa inilah mungkin 

alasan mengapa teori positif pembuatan kebijakan berfokus pada proses 

pra dan pasca keputusan, bukan pada momen sebenarnya pilihan.  

Pelaksanaan, evaluasi kebijakan, pembelajaran, dan dinamika kebijakan 

adalah di antara wilayah yang paling banyak diteliti dari analisis pasca 

keputusan. Sementara definisi masalah, agenda-setting, dan analisis 

kelayakan adalah komponen utama yang saling terkait erat dari analisis 

pra-keputusan. Karena posisinya pada phase paling awal dari seluruh 

proses kebijakan, maka analisis agenda-setting menjadi sangat krusial 

untuk menemukan jawaban pada pertanyaan policy design, kebijakan apa 

dan untuk siapa.  
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Masalah transient poverty bukan diabaikan pada phase policy design 

maka penanganan masalah tersebut tidak jelas, tetapi diduga memang 

sudah tidak terekognisi sejak phase agenda setting. Oleh karena itu kajian 

di wilayah ini sangat krusial dilakukan. Kajian ini tidak menekankan pada 

bagian-bagian dari proses-proses yang cukup dipahami dengan baik – 

seperti peran kelompok kepentingan atau isu pentingnya koalisi – tetapi 

lebih pada aspek-aspek yang kurang mendapat perhatian, atau diabaikan 

oleh literatur yang ada, mengapa sebuah masalah publik kurang 

mendapatkan perhatian pada proses agenda-setting.  

2.5. Diskursus agenda-setting dalam proses formulasi kebijakan 
2.5.1. Diskursus agenda-setting 

Kebijakan publik dapat diibaratkan sebagai denyut nadi dari proses 

pemerintahan (Santoso, 2010). Dalam kerangka demokrasi, proses 

kebijakan mempertemukan pemerintah yang memiliki legitimasi untuk 

membuat sebuah kebijakan publik dengan kedaulatan yang dipegang oleh 

rakyat atau warga negara yang memiliki tuntutan kesejahteraan. Mengikuti 

alur pikir tersebut, pertanyaan paling mendasar tentang sebuah kebijakan 

adalah seberapa jauh kebijakan pemerintah ‘bertaut’ dengan kehendak 

publik rakyatnya? Di dalam proses kebijakan publik, penentu pertama 

pertautan itu ada pada proses agenda-setting yang berarti tahap 

penyusunan agenda. Agenda kebijakan merupakan daftar isu-isu atau 

masalah-masalah yang menjadi perhatian serius para aktor kebijakan 

(Kingdon, 2014).   

Analisis proses agenda-setting mendiskusikan tentang proses-

proses bagaimana kelompok-kelompok kepentingan tertentu berusaha 
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dengan keras memasukkan isu dan masalah publik ke dalam agenda, dan 

bagaimana kelompok-kelompok kepentingan yang lain berusaha 

mencegah isu dan masalah yang sama masuk ke dalam agenda 

kebijakan. Bagian penting dari proses ini adalah bukan hanya pada 

bagaimana isu-isu dan masalah publik masuk ke dalam agenda, tetapi 

juga bagaimana isu-isu tersebut bisa menarik perhatian publik, menggeser 

isu-isu yang lain.  

Masalah penelitian ini adalah ketidakjelasan penanganan masalah 

transient poverty dalam skema kebijakan penanggulangan kemiskinan. Isu 

transient poverty diduga kurang mendapat perhatian dalam agenda-

setting. Oleh karena itu, diskusi mengenai agenda-setting menjadi sangat 

fundamental khususnya mengenai proses-proses agenda-setting. Diskusi 

mengenai agenda-setting mengurai konsepsi-konsepsi bagaimana 

agenda disusun, bagaimana hubungan antara kelompok-kelompok 

kepentingan dan kekuasaan dengan agenda-setting, bagaimana 

hubungan antara perumusan problem dan agenda-setting, dan terakhir 

bagaimana mengklarifikasi substansi masalah publik di dalam proses 

agenda-setting. 

Kitschelt (1986) menyampaikan argumentasi 4 teori yang harus 

selalu dipedomani dalam setiap analisis proses agenda-setting, dan 

proses formulasi kebijakan publik secara lebih luas, yaitu sociological 

policy theory, domestic regime theory, coalition theory, dan international 

system theory. Teori pertama, sociological policy theory, berpendapat 

bahwa setiap isu dan formulasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari 

societal context, perspektif sosiologis lingkungan kebijakan. Societal 
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context menjelaskan tentang karakteristik para aktor politik, struktur dan 

proses pengambilan keputusan, dan akibat kebijakan tersebut pada 

pembentukan nilai-nilai baru di masyarakat. Perbandingan proses 

formulasi kebijakan publik menurut teori ini bisa dilakukan jika obyek 

analisis memiliki kemiripan social context. Berbeda dari teori pertama, 

teori kedua, domestic regime theory, menjelaskan bahwa proses di dalam 

formulasi kebijakan publik dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh 

suatu negara. Analisis formulasi kebijakan publik bisa dilakukan dalam 

kerangka sistem politik yang ada. Teori ketiga, coalition theory, 

menjelaskan bahwa proses formulasi kebijakan merupakan gabungan dari 

proses politik dan proses rasional pengambilan keputusan. Jika produk 

kebijakan publik dipahami sebagai hasil rasional pengambilan keputusan, 

maka dalam kerangka teori koalisi terjadi pengelompokan kekuatan untuk 

memenangkan keputusan yang paling menguntungkan. Indvidu ataupun 

kelompok-kelompok yang mengharapkan keuntungan dari keputusan 

yang diambil akan cenderung bergabung dengan kelompok lain yang lebih 

besar. Teori keempat, international system theory, menegaskan bahwa 

setiap proses pengambilan keputusan tidak lepas dari pengaruh isu dan 

kekuatan sistem internasional. Hal ini biasanya berkaitan dengan 

kepentingan global, baik secara politik, ideology, maupun ekonomi. Teori-

teori demokrasi, globalisasi, dan good governance bisa menjadi acuan 

dari teori yang keempat ini. 

Studi-studi teoritis dan empiris tentang agenda-setting telah 

berkontribusi besar dalam mengembangkan literatur agenda-setting ini. 

Dimulai sejak studi klasik oleh Schattschneider (1960), Bachrach and 
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Baratz (1962), King (1973), Cobb and Elder (1983), sampai ke 

Baumgartner and Jones (1993), Majone (2006), Birkland (2007), serta 

Kingdon (2014) sebagai studi-studi yang terbaru. Schattschneider (1960) 

menyampaikan argumentasi yang menarik perhatian para ahli kebijakan 

yang menyebutkan bahwa arti penting sebuah isu publik merupakan 

produk dari proses politik, tidak selalu merupakan gambar sederhana dan 

obyektif dari masalah yang ada. Proses politik dimainkan oleh kelompok-

kelompok kepentingan yang seringkali mengatasnamakan masyarakat 

banyak. Lebih lanjut Schattschneider (1960) menjelaskan bahwa agenda-

setting adalah arena konflik kepentingan yang berujung pada hasil 

kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Sangat lazim bahwa 

kelompok yang kalah akan terus berusaha mencari dan memperluas 

dukungan untuk kembali ke arena, sementara kelompok pemenang akan 

berusaha dengan berbagai cara untuk menutup segala akses ke arena. 

Munculnya isu publik untuk diagendakan bukan semata-mata disebabkan 

oleh kekuatan masasalahnya, tetapi lebih pada kemampuan dan kekuatan 

pihak-pihak dalam memenangkan perdebatannya. Framing masalah 

publik untuk bisa dikendalikan dan dimenangkan merupakan strategi yang 

dipergunakan oleh para pihak yang bertarung. Schattschneider (1960) 

menyebutkan bahwa sistem perwakilan atau group system dalam sistem 

politik telah menyebabkan munculnya kondisi ini. Oleh karena itu, studi 

agenda-setting bisa berangkat dari studi tentang perilaku kelompok dalam 

memperjuangkan tuntutan-tuntutannya.  

Pemikiran Schattschneider (1960) tentang group system dan 

interest group dalam agenda-setting mewarnai argumentasi Bachrach and 
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Baratz (1962) yang mengulas masalah publik yang diagendakan dan tidak 

diagendakan. Juga argumentasi Cobb and Elder (1983) tentang systems 

of limited participation yang mendasari berkembangnya argumen-argumen 

whirlpools, subsystems, dan iron triangles yang menyebutkan bahwa 

hampir semua kebijakan publik di setiap periode sesungguhnya hanya 

didiskusikan dan diperdebatkan oleh skelompok kecil masyarakat dan 

didominasi oleh para ahli yang tentunya juga memiliki kepentingan lain. 

Studi agenda-setting dengan demikian mengambil fokus pada masalah-

masalah yang diagendakan maupun tidak diagendakan. Baumgartner and 

Jones (1993) juga menggarisbawahi peran penting interest group dalam 

proses-proses ini melalui diskusinya tentang venue shoping. Majone 

(2006) menegaskan peran penting interest groups ini dengan catatan 

tambahan bahwa mereka muncul dengan membawa alternatif-alternatif 

ketika issu sudah berkembang dan dikembangkan, bukan pada posisi 

framing seperti yang disampaikan oleh Schattschneider (1960). 

Salah satu model yang banyak diadopsi dalam diskusi agenda-

setting adalah model ‘Funnel of Causality’ (corong kausalitas) dari King 

(1973). Ini adalah model yang membantu dalam proses identifikasi 

masalah dengan mengkaji kaitan antara kondisi-kondisi sosial, 

kelembagaan, gagasan-gagasan, kondisi politik, dan ekonomi. King 

(1973) menjelaskan agenda setting melalui analisis sosio-ekonomi dan 

lingkungan fisik, distribusi kekuasaan dalam masyarakat, diskusi gagasan 

dan ideologi, kerangka kerja kelembagaan pemerintah, dan poses 

pembuatan kebijakan. Item-item analisisnya terdiri dari peran elit, 
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permintaan atau tuntutan, kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-

lembaga terkait, dan gagasan-gagasan. 

Agenda-setting merupakan proses bagaimana masalah-masalah 

publik dan alternatif solusinya menarik perhatian atau justru diabaikan 

publik, elite politik, dan pemerintahan (Birkland, 2007). Peran kelompok-

kelompok kepentingan untuk mendorong sebuah masalah menjadi 

masalah publik menjadi penting. Kelompok-kelompok kepentingan harus 

berjuang memasukkan sebuah isu ke dalam agenda bersaing dengan isu-

isu lain memperebutkan ruang kebijakan yang sempit, atau 

mempersiapkannya untuk memasukkannya pada moment yang tepat. 

Perjuangan ini tidak selesai sampai masuk ke dalam agenda, tetapi juga 

memastikan bahwa isu tersebut selalu berada pada isu utama untuk 

segera diformulasikan. Seperti diketahui, sebuah agenda adalah koleksi 

dari masalah-masalah, pemahaman sebab-sebabnya, simbol-simbol, 

solusi-solusi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah publik yang 

mendapat perhatian publik, politikus, dan pejabat pemerintah (Birkland, 

2007). 

Birkland (2007) menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan agenda-

setting meliputi tingkatan agenda universe, systemic agenda, institutional 

agenda, dan decision agenda. Seperti yang dijelaskan melalui Gambar 

2.10, agenda-setting merupakan proses yang digerakkan dari lingkaran 

paling luar yaitu agenda universe terus di dorong sampai ke lingkaran 

paling dalam yaitu decision agenda. Agenda universe terdiri dari semua 

isu dan gagasan yang bisa saja dimunculkan dan didiskusikan secara luas 

melintasi batas-batas wilayah negara. Di dalam alam demokrasi dengan 
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perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta gerakan 

globalisasi, semua orang ataupun kelompok kepentingan bisa saja secara 

bebas mengungkapkan aspirasi dan pemikirannya, mengadopsi isu dan 

pemikiran global. Ketika berbicara memasukkan ke dalam agenda 

kebijakan publik, maka selanjutnya masuk ke wilayah systemic agenda.  

 
Agenda Universe 

 
Systemic Agenda 

 
Institutional Agenda 

 
Decision Agenda 

Group that 
oppose change 
seek to block 
issues from 
advancing in 
the agenda 

          
        Groups seeking  
        policy change seek  
        to advance issues  

closer to the decision 
agenda                                                                                                                 

 

Gambar 2.10. Level of the agenda 

Sumber: Birkland, 2007. 

Cobb and Elder (1983) menyatakan bahwa systemic agenda terdiri 

dari semua isu dan gagasan yang bisa diadopsi oleh sistem yurisdiksi 

yang ada di sebuah negara. Batas yang tegas antara systemic agenda 

dan agenda universe adalah pada batas yurisdiksi yang sah dari 

pemerintahan yang ada. Berdasarkan pemahaman tersebut, meskipun 

dalam alam demokrasi, penyampaian pendapat tetap saja dibatasi oleh 

kewaspadaan masuknya ajaran-ajaran asing maupun keagamaan yang 

tidak sesuai dengan sistem yang dianut, baik sistem sosial, politik, 
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ekonomi, ataupun keagamaan. Selain masalah tersebut, negara juga telah 

mengatur tata cara dan etika penyampaian pendapat. Di sisi masyarakat, 

nilai-nilai adat juga telah mengatur tata krama dalam hal menyampaikan 

pendapat. Dalam prakteknya, batas-batas antara systemic agenda dan 

universal agenda bisa bergerak ke luar dan ke dalam sesuai dengan 

perkembangan isu dan kesepakatan-kesepakatan internasional (Cobb and 

Elder, 1983). Adopsi pemikiran-pemikiran hak asasi manusia, demokrasi 

dan sebagainya ataupun ratifikasi isu-isu yang telah disepakati secara 

internasional, dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kearifan 

lokal (lihat Farazmand, 2004), seperti pengalaman Cina (lihat Bolong, 

2003) atau Singapore (lihat Neo and Chen, 2007). 

Masalah dapat didefinisikan dan digambarkan dengan berbagai 

cara, tergantung dari tujuan pihak-pihak pemilik kepentingan, serta situasi 

masalah dan perdebatan politiknya. Proses mendefinisikan masalah dan 

menyampaikannya kepada masyarakat luas disebut sebagai social 

construction (Birkland, 2007). Social consruction menjelaskan cara-cara 

bagaimana sebuah isu atau gagasan dapat diadopsi oleh masyarakat dan 

selanjutnya masyarakat bisa mengekspresikan isu atau gagasan tersebut 

apa adanya, seperti masalah mereka. Schattschneider (1960) 

menggunakan istilah framing untuk pemahaman ini. Kelompok-kelompok 

kepentingan berusaha keras untuk membangun konstruksi sosial ini 

karena adanya keyakinan bahwa kelompok yang akan menang adalah 

kelompok yang bisa melakukan konstruksi sosial ini. Pada saat yang 

bersamaan, ada banyak masalah yang sebagian besar orang sepakat 

untuk dapat segera diselesaikan. Kemiskinan adalah salah satu dari 
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banyak masalah kritis yang mendorong mayoritas masyarakat mendesak 

pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Desakan kepada pemerintah 

untuk menyelesaikan masalah-masalah kritis kemiskinan tersebut karena 

berkembangnya pemikiran bahwa swasta tidak bisa menyelesaikannya, 

dan meletakkan tanggungjawab penyelesaian masalah-masalah tersebut 

kepada pemerintah.  

Uraian yang menarik disampaikan oleh Bachrach and Barazt 

tentang fakta pengabaian beberapa masalah dan tidak dimasukkan ke 

dalam agenda kebijakan. Bachrach and Barazt (1970) menyatakan bahwa 

konsep tidak membuat keputusan merupakan sarana yang sengaja 

digunakan untuk mencegah munculnya tuntutan-tuntutan yang 

menghendaki perubahan dalam distribusi manfaat dan hak-hak istimewa 

dalam masyarakat sebelum mendapatkan akses ke dalam pembuatan 

kebijakan. Lebih lanjut Bachrach and Barazt (1970) menjelaskan 

beberapa cara yang dapat dipergunakan oleh para pembuat kebijakan 

untuk mencegahnya, pertama dengan menggunakan kekerasan atau 

represif dan kedua dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai dan 

kepercayaan yang ada atau lebih dikenal sebagai budaya politik.  

Persoalan pengabaian ini juga berhubungan dengan persoalan 

perumusan masalah publik. Winarno (2007) mencatat bahwa perumusan 

masalah publik tidak bisa dilepaskan dari: 1) logika kelompok atau individu 

yang merumuskan masalah tersebut, individu-individu dengan latar 

belakang yang berbeda-beda akan merumuskan yang berbeda-beda pula, 

dan 2) menyangkut kerumitan, kompleksitas dan sifat masalahnya. 

Tingkat kerumitan dan kompleksitas masalah bisa dilihat dari pengaruh 



 

135 

yang ditimbulkan oleh masalah tersebut, dan jumlah aktor yang terlibat di 

dalam proses penyelesaian masalah tersebut, jumlah alternatif yang 

tersedia, serta nilai yang diharapkan dari alternatif pemecahan masalah 

tersebut. Dalam hierarki pembuatan kebijakan, perumusan masalah 

menempati urutan teratas (Winarno, 2007, h.89). Dengan demikian, 

merumuskan masalah dalam pembuatan kebijakan menjadi dasar bagi 

langkah selanjutnya. Kesalahan pada tahap ini akan menghancurkan 

tahap berikutnya. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi salah arah 

dan tidak bermanfaat. 

Jika problem atau gagasan sudah bisa masuk ke dalam systemic 

agenda, langkah selanjutnya adalah membawa ke tingkatan institutional 

agenda, komponen dari systemic agenda yang lebih luas. Institutional 

agenda terdiri dari daftar keinginan-keinginan atau rekomendasi yang 

membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga-lembaga 

pengambil kebijakan (Cobb and Elder, 1983). Tidak semua isu dan 

gagasan bisa masuk ke dalam wilayah institutional agenda. Keterbatasan 

waktu dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 

yang ada atau di masyarakat sekalipun bermakna terbatasnya isu-isu dan 

gagasan yang bisa masuk ke wilayah institutional agenda (Hilgartner and 

Bosk, 1988; O’Toole, 1989). Meskipun demikian, supaya dapat 

menampung lebih banyak isu dan gagasan, lembaga-lembaga pengambil 

kebijakan dapat secara simultan meningkatkan kapasitasnya, baik pada 

saat begitu banyak tekanan publik maupun pada saat ada kesempatan 

secara sumber daya dan teknologi dapat dipenuhi, sehingga lebih banyak 

lagi masalah publik dapat diselesaikan (Baumgartner and Jones, 2004).  
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Faktanya, meskipun kapasitas kelembagaan sudah ditingkatkan 

untuk bisa mengakomodasi, jumlah isu dan gagasan yang berhasil masuk 

ke dalam decision agenda tetap saja terbatas. Isu-isu dan gagasan yang 

secara administratif sudah masuk ke dalam agenda masih belum memiliki 

nilai strategis sampai isu tersebut benar-benar disampaikan kepada 

seluruh pihak untuk pengambilan keputusan. Pengabaian sebuah isu bisa 

saja mulai terjadi di tataran administratif ini. Perdebatan keras bahkan 

konflik bisa saja terjadi di wilayah decision agenda secara bertingkat dari 

sejak pejabat pemerintah terbawah sampai kepada elit politik dan 

pemerintahan pengambil kebijakan. Hal ini lazim terjadi karena memang 

wilayah ini dianggap sebagai target kelompok-kelompok kepentingan 

untuk bisa memasukkan isu-isu dan gagasan yang mereka usung masuk 

ke dalam agenda kebijakan. Usaha awal banyak pihak dan kelompok 

kepentingan adalah bagaimana memindahkan isu-isu dan gagasan dari 

wilayah systemic agenda ke dalam wilayah institutional agenda, atau 

sebaliknya berusaha menghalangi masuknya isu-isu dan gagasan tertentu 

atau sama dari wilayah systemic agenda ke dalam wilayah institutional 

agenda. 

Salah satu kompleksitas utama proses setting agenda publik 

adalah kompleksitas publik itu sendiri (Santoso, 2010). Publik merupakan 

kumpulan berbagai kepentingan, yang seringkali tidak konvergen satu 

sama lain, bahkan tidak jarang berkonflik satu sama lain. Dalam situasi 

demikian, seringkali sudut yang dianggap penting bagi satu kelompok 

menjadi hal yang tidak penting bagi pihak yang lain. Sementara, tidak ada 

ukuran tunggal yang bisa dipakai semua orang untuk menentukan secara 
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absolut bahwa satu hal lebih layak dijadikan prioritas daripada yang lain. 

Karena itu, seringkali, pertarungan berbagai kepentingan untuk 

mendapatkan prioritas dalam agenda publik seringkali merupakan 

pertarungan yang sengit, di mana tiap kepentingan harus diperjuangkan 

untuk bisa masuk dalam agenda publik (lihat Birkland, 2007).  

Proses agenda setting adalah aktivitas yang bersifat aktif dan 

purposive. Masalah agenda-setting adalah permasalahan menentukan 

prioritas bagi pemerintah dalam hubungannya dengan aktor-aktor yang 

terlibat dalam pemilihan prioritas agenda. Dalam situasi seperti itu, 

agenda–setting, bisa dimaknai sebagai proses mengarahkan kebijakan 

melalui jendela-jendela kebijakan yang muncul sebagai akibat dari 

dinamika politik yang terjadi dalam proses agenda-setting (Kingdon, 

2014). Dalam hal ini, cakupan analisisnya seringkali harus lebih dari 

sekedar substansi atau content agenda, tetapi juga mencakup dalam 

konteks seperti apa substansi agenda tersebut berada. Dalam dua situasi 

tersebut, analisa yang dilakukan perlu terlebih dahulu mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya suatu isu kedalam agenda 

publik, baik dengan logika teknis–administratif maupun analisis dengan 

logika politis. Dalam logika teknis-administratif, agenda–setting dilihat 

sebagai agenda administrator yang mencari-cari sesuatu untuk dikerjakan 

atas nama publik, seperti tercermin dalam definisi Jones (1970) serta 

Hogwood and Gunn (1984). Sementara logika politis lebih 

mengedepankan dimensi politis dari proses agenda setting. Proses ini 

dilihat sebagai proses politik yang melibatkan pertarungan wacana, konflik 

kepentingan, pembangunan koalisi dan sebagainya (Kingdon, 2014).  
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Analisis agenda–setting dilakukan untuk mencari ‘apa yang harus 

dikerjakan’ oleh para pembuat kebijakan (Santoso, 2010). Pernyataan ini 

senada dengan argumentasi Hogwood and Gunn (1984) yang membagi 

proses agenda–setting dalam dua tahap, yaitu issue–search dan issue–

filtration. Issue–search terkait dengan proses pencarian atau eksplorasi 

isu untuk dimasukkan dalam agenda. Sementara issue–filtration adalah 

proses pemilahan isu berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Selain 

kriteria permasalahan seperti yang dikemukakan Hogwood and Gunn 

(1984), analisis yang didasari pada logika politis perlu menambahkan 

kriteria arus politik dan ekspresi partisipasi dalam proses tersebut. Karena 

itu, penting untuk menguji tiap isu yang ada dengan mengidentifikasi arus 

politik dan ekspresi partisipasi yang muncul di seputar isu tersebut. 

 

Gambar 2.11. Policy execution cycle 

Sumber: Neo and Chend, 2007, p.198. 

Analisis political stream dalam proses agenda-setting juga 

ditunjukkan oleh Neo dan Chen (2007) yang menggambarkannya dalam 

policy execution cycle yang bergerak di dalam political context seperti 
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dijelaskan dalam Gambar 2.11. Dalam gambar yang merupakan 

representasi hasil pengamatannya mengenai implementasi pemikiran 

demokrasi dan good governance di Singapore, Neo and Chen (2007) 

menjelaskan bahwa terdapat 4 kegiatan utama di dalam policy cycle yang 

terus berproses, meliputi identify issues, influence design, implement 

decisions, dan impact citizens. Proses tersebut tidak bisa dilepaskan dari 

pengaruh internal political context dan pengaruh eksternal berupa 

gagasan-gagasan, pembelajaran dan pengalaman, ancaman dan 

peluang. Gambar ini menggarisbawahi keterkaitan kajian context 

pengaruh eksternal dan internal di dalam kajian content kebijakan publik. 

Gambar ini juga memperkokoh argumentasi proses agenda setting yang 

disampaikan oleh Kingdon (1995). 

Kemampuan kelompok-kelompok masyarakat, baik secara sendiri 

maupun koalisi dengan beberapa kelompok yang lain, untuk 

mempengaruhi kebijakan bukanlah sekedar siapa yang paling memiliki 

argumen yang terbaik, baik secara retorik maupun empirik, tetapi yang 

sering terjadi justru pada kenyataan bahwa beberapa kelompok memiliki 

kemampuan lebih dari yang lain dalam pengertian mereka lebih 

berpengaruh dalam perdebatan sebuah isu atau gagasan (lihat Kitschelt, 

1986). Pihak-pihak atau kumpulan kelompok-kelompok yang kuat akan 

memiliki kemudahan menguasai dan mengatur mekanisme perdebatan 

sampai ke produk perdebatannya. Jika kepentingan pihak-pihak lebih 

dominan dari pada kepentingan publik secara luas, maka bias substansi 

bisa saja terjadi (Birkland, 2007). Untuk mengurangi bias tersebut, 
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perimbangan kekuatan dan kekuasaan perlu dilakukan melalui 

pengembangan mekanisme negosiasi-negosiasi penentuan agenda.  

Dari diskusi-diskusi tersebut dapat digarisbawahi bahwa studi 

mengenai agenda-setting adalah sangat strategis dan merupakan entry 

point untuk memahami proses perumusan kebijakan publik dan proses 

penyusunan policy design, bagaimana kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, kekuasaan, dan agenda berinteraksi untuk membangun 

batas bagi debat kebijakan secara politis. Agenda-setting, seperti halnya 

semua bagian dari proses kebijakan publik, tidak berada dalam kondisi 

hampa. Ada banyak variabel terlibat dalam proses agenda-setting, para 

aktor, stakeholders, partisipasi publik, penerima manfaat, hubungan 

kelembagaan, sosial-politik, dan sebagainya. 

 

       Context 
 

 

 

     Actors 

 

               Content       Process 

Gambar 2.12. Model analisis Content, Context, Process (CCP) 
 
Sumber: Walt and Gilson, 1994. 

Meskipun dapat dipergunakan untuk menganalisis tahap formulasi 

kebijakan maupun implementasi kebijakan, model segitiga analisis 

kebijakan dari Walt dan Gilson bisa juga diadopsi dalam diskursus 
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agenda-setting. Walt dan Gilson (1994) menggarisbawahi pentingnya 

analisis terpadu dalam proses analisis kebijakan, termasuk context dan 

aktor-aktornya. Walt dan Gilson (1994) mengembangkan model analisis 

terpadu dalam bentuk segitiga yang masing-masing berfokus pada 

Content, Context, Process (CCP) seperti dijelaskan dalam Gambar 2.12.  

Content mediskusikan mengenai substansi atau isi kebijakan, apa 

materi kebijakannya, dan mengapa memerlukan kebijakan tersebut. 

Analisis context menjelaskan tentang situasi yang terjadi di sekitar 

kebijakan, khususnya di tingkat perumusan kebijakan. Berbagai faktor di 

sekitar proses perumusan kebijakan akan sangat mempengaruhi 

efektivitas kebijakan. Proses kebijakan menjelaskan bagaimana dan 

tahapan-tahapan apa yang sudah dan akan dilalui bagi penyusunan 

kebijakan. Sementara aktor menggaris bawahi multi pihak yang telah dan 

akan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Secara substantive, 

content analysis mencakup: a) analisis interest affected (kepentingan-

kepentingan yang masuk) yang berkaitan dengan berbagai kepentingan 

dalam proses perumusan suatu kebijakan. Indikator ini menggarisbawahi 

bahwa dalam proses perumusan kebijakan pasti melibatkan banyak 

kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut 

membawa pengaruh terhadap rumusan kebijakannya, hal inilah yang ingin 

diketahui lebih lanjut; b) analisis type of benefits (tipe manfaat), 

merupakan analisis manfaat dari suatu kebijakan yang akan 

diformulasikan, termasuk analisis penerima manfaatnya; c) analisis extent 

of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), menganalisis 

target perubahan yang diinginkan dari kebijakan yang dirumuskan. 
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Analisis context mencakup: a) analisis power, interest, and strategy of 

actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari 

para aktor yang terlibat); b) Institution and regime characteristic 

(karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa). Model Walt and 

Gilson ini lebih lengkap karena sesungguhnya setiap perumusan 

kebijakan publik mencakup tiga unsur yaitu content, context, dan process. 

Setelah analisis dilakukan di ketiga unsur tersebut, maka unsur terakhir 

yang sangat menentukan adalah analisis aktor seperti yang telah 

didiskusikan sebelumnya. Unsur-unsur dalam analisis perumusan 

kebijakan publik juga dikemukakan oleh Grindle and Thomas (1991), yang 

menyatakan bahwa ruang kebijakan tergambar dari adanya kombinasi 

faktor-faktor kontekstual, situasi yang ada di sekitar proses penyusunan 

kebijakan, dan tingkat penerimaan politik dan birokrasi atas isi kebijakan.  

Proses agenda-setting menentukan content kebijakan. Peneliti 

memiliki keyakinan bahwa pilihan fokus kajian pada proses agenda-setting 

akan mampu menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini, yaitu 

mengapa fenomena transient poverty belum menjadi perhatian khusus 

dalam skema kebijakan publik penanggulangan kemiskinan. Jika tidak 

didiskusikan di dalam proses agenda-setting tentu saja tidak akan 

ditemukan substansi pengelolaan masalah transient poverty di dalam 

skema kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

2.5.2. Kerangka kerja Multiple Streams Kingdon  

Dengan tidak mengabaikan kekuatan model-model lain dalam 

mengurai agenda-setting, kerangka kerja multiple streams yang 



 

143 

dikembangkan oleh John W. Kingdon (2014) dipilih sebagai landasan alur 

diskusi diskursus agenda-setting dalam penelitian disertasi ini. Kerangka 

ini dipergunakan sebagai pedoman arah analisis, bukan untuk pengujian 

teori. Kerangka multiple streams menjelaskan fase strategis perjumpaan 

tiga alur (stream), yaitu problem stream, policy stream, dan political 

stream dalam proses agenda-setting (Gambar 2.13). 

              Policy window 

                Problem stream  

                Policy stream  

                Political stream  

          Policy entrepreneurs 

Gambar 2.13. Kerangka kerja Multiple Streams Kingdon 
 
Sumber: Kingdon, 2014. 

Kerangka kerja multiple-streams menurut Kingdon (2014), 

merupakan kerangka kerja analisis untuk mengkaji proses penyusunan 

agenda. Kingdon meyakini bahwa produk kebijakan publik merupakan 

fungsi dari perjumpaan masalah publik, proses kebijakan, dan intervensi 

politik. Agenda pemerintah ditetapkan oleh alur politik, sedangkan alur 

kebijakan membentuk alternatifnya. Selain menggambarkan perjumpaan 

ke tiga stream tersebut, analisis agenda-setting juga memasukkan peran 

penting policy window dan policy entrepreneur. Inti dari kerangka Kingdon 

(2014) ini adalah perjumpaan ketiga stream pada kondisi, titik, 

momentum, dan waktu tertentu (coupling). Kondisi perjumpaan ketiga 

stream ini oleh Kingdon disebut policy window. Policy window merupakan 
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gambaran kesempatan yang muncul, baik disengaja ataupun tidak 

disengaja, yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong dan memunculkan 

suatu masalah publik menjadi perhatian publik dan penyusun kebijakan 

(problem recognition). Masing-masing stream tidak saling bersinggungan 

satu dengan yang lainnya sampai terbukanya policy window, terbukanya 

kesempatan dan peluang suatu masalah untuk mendapatkan perhatian 

(problem recognition) semua pihak. Setelah memenuhi kriteria problem 

recognition maka akan terbuka lebar jalan untuk masuk dalam agenda 

kebijakan. Pada fase terbukanya policy window ini, policy entrepreneur 

berperan mengelola perjumpaan ketiga stream tersebut untuk 

menciptakan peluang terjadinya perubahan kebijakan. Peran policy 

entrepreneur sangat vital dalam pemanfaatan kesempatan atau peluang 

ini, apakah akhirnya sebuah masalah benar-benar bisa menjadi perhatian 

atau akan terus terabaikan. 

Kerangka kerja Multiple Streams Kingdon ini dapat dipergunakan 

untuk mengkaji dan menjelaskan mengapa masalah transient poverty 

diabaikan dalam agenda-setting formulasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. Mengapa masalah transient poverty tidak menggugah 

perhatian dan komitmen para penyusun kebijakan, bagaimana proses 

kebijakan harus dilalui sebuah masalah menjadi agenda kebijakan, dan 

bagaimana situasi politik sangat berperan dalam proses-proses agenda-

setting.  

Problem Stream 

Kingdon (2014) membedakan antara kondisi dan masalah. Kondisi 

adalah situasi yang terjadi dalam keseharian. Transient poverty bisa 
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dipergunakan sebagai contoh kondisi tersebut. Kondisi transient menjadi 

masalah ketika ada sesuatu yang mendesak harus melakukan sesuatu 

terhadap kondisi itu, karena memberikan dampak yang sangat luas bagi 

masyarakat. Kingdon (2014) menyatakan bahwa agar sebuah kondisi 

dianggap masalah, orang harus merasa bahwa sesuatu harus dilakukan 

untuk mengubah kondisi itu. Persoalan yang muncul dari situasi ini adalah 

bahwa penyusun kebijakan terdiri dari banyak pihak yang memiliki sudut 

pandang yang berbeda-beda sehingga usaha menarik perhatian menjadi 

tidak mudah. Untuk masalah ini, Kingdon (2014) menjelaskan tiga 

mekanisme yang dapat mendorong suatu masalah memperoleh perhatian 

penyusun kebijakan, yaitu indicator, focusing event, dan feed back. 

Indikator merupakan ukuran yang dipakai untuk menilai skala dan 

perubahan dalam suatu masalah. Indikator yang biasa digunakan untuk 

menilai profil, karakter, dan bobot masalah adalah data statistik. 

Perubahan-perubahan yang terjadi apakah berupa peningkatan ataupun 

penurunan, perbedaan-perbedaan, dan kecenderungan data dari waktu ke 

waktu dan dari sumber data satu dengan yang lain bisa menunjukkan 

keberhasilan sekaligus kegagalan sebuah kebijakan publik. Perhatian 

para penyusun kebijakan akan dapat ditarik melalui presentasi data yang 

memprihatinkan, menunjukkan kelemahan dan kegagalan kebijakan, 

apalagi sampai berpengaruh kepada kepercayaan publik pada pemerintah 

yang berkuasa. Para penyusun kebijakan menggunakan indikator untuk 

dua tujuan, yaitu untuk mengakses besarnya masalah dan untuk 

menyadari perubahan dalam masalah (Kingdon, 2014). Umpan balik 

(feedback) menurut Kingdon (2014) juga dapat dipergunakan untuk 
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mendapatkan perhatian dari para penyusun kebijakan. Umpan balik bisa 

berupa hasil review, monitoring, maupun evaluasi terkait kinerja program 

yang dilaksanakan. Umpan balik menjadi perhatian jika kinerja program 

melambat, menurun, melemah, atau tidak bekerja seperti yang 

direncanakan. Umpan balik juga dapat berasal dari masyarakat yang 

mengeluh tentang program atau kebijakan, merasa diperlakukan tidak adil 

oleh suatu kebijakan, atau merasa diabaikan oleh kebijakan yang ada.  

Policy Stream 

Policy stream berkaitan dengan proses menghubungkan masalah 

dengan solusi. Alur kebijakan meliputi berbagai upaya rasional 

menemukan solusi untuk satu atau banyak masalah (Kingdon, 2014). 

Pada wilayah policy stream ini, akademisi, teknokrat, dan para aktor 

kebijakan lain berupaya meyakinkan birokrat atau politisi melalui 

argumentasi berbagai alternatif solusi untuk masalah publik yang ada. 

Menurut Kingdon (2014) terdapat delapan elemen dalam policy stream 

yang harus menjadi perhatian, yaitu alternatif, komunitas kebijakan, 

advokasi, policy entrepreneur, kelayakan teknis, nilai yang diterima, 

kelayakan politis, dan konsensus. 

Komunitas kebijakan terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

perhatian terhadap suatu kebijakan termasuk akademisi, konsultan, atau 

analis kebijakan dari kelompok-kelompok kepentingan. Mereka 

menawarkan ide-ide atau alternatif solusi mengatasi masalah. Komunitas 

kebijakan memiliki interaksi yang luas, khususnya dengan kelompok yang 

memiliki ide yang sama (Kingdon, 2014). Policy stream merupakan 



 

147 

wilayah dimana berbagai alternatif kebijakan diartikulasikan. Para 

penyusun kebijakan sesungguhnya menyadari adanya banyak masalah 

publik, namun karena waktu dan sumber daya yang terbatas, mereka 

hanya mampu mengakomodasi sejumlah solusi yang terbatas. Dalam 

situasi ini, komunitas kebijakan bekerja secara efektif guna menghasilkan 

banyak alternatif solusi kebijakan. 

Political Stream 

Political stream terdiri dari beberapa komponen utama yang 

dijelaskan oleh Kingdon (2014) meliputi (a) suasana nasional (opini publik 

dan iklim opini), (b) kekuatan organisasi politik (partai, politik legislatif, dan 

kelompok penekan), (c) hasil pemilu (pergantian pejabat publik dan politik 

terkait dengan sikulus pemilu), dan (d) pembentukan konsensus (tawar-

menawar dan nasihat). Kingdon (2014) menggunakan istilah "politik", 

mengacu pada reaksi perhatian politisi terhadap keinginan pemilih, 

tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, dan peserta pemilu. Ide 

sentral dari alur politik adalah untuk memasukkan dinamika faktor-faktor 

politik dalam proses pembuatan kebijakan. Pergantian pejabat dan hasil 

pemilu sebagai pemicu alur politik, dapat digunakan untuk mendorong 

sebuah isu ke dalam agenda pemerintah, karena biasanya pergantian ini 

memunculkan perbedaan isu dan agenda. Kingdon (2014) menyatakan 

perubahan dan pergantian pejabat merupakan waktu yang paling kuat 

untuk mempertimbangkan usulan kebijakan baru. Birokrat umumnya 

berupaya untuk mempertahankan kedudukan mereka. Oleh karenanya 

mereka selalu berusaha mendengar usulan-usalan baru yang dapat 
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mendukung posisi mereka. Usulan-usulan baru ini bisa saja memberikan 

inspirasi baru penyempurnaan kebijakan publik yang sedang berjalan, 

atau hanya sekedar ‘alat’ penyelemat posisi birokrat yang mengusulkan. 

Policy Entrepreneur 

Model multiple streams ini memandang penting peran entrepreneur 

kebijakan dalam menentukan penyusunan agenda (Kingdon, 2014). 

Entrepreneur adalah orang yang memiliki daya inovasi yang mampu 

memanfaatkan segenap peluang yang tersedia dan berani menanggung 

risiko. Sabatier and Smith (1999) menggunakan konsep policy broker 

untuk peran ini sebagai pihak-pihak yang dengan sangat aktif dan 

responsif melakukan berbagai cara untuk membawa sebuah masalah 

masuk ke dalam agenda kebijakan publik. Istilah policy entrepreneur 

pertama kali dikemukakan oleh Kingdon (1984). Entrepreneur kebijakan 

didefinisikan sebagai aktor, baik yang berada di dalam atau di luar 

pemerintahan, kelompok, atau individu, yang memiliki kemauan untuk 

menginvestasikan sumber daya, baik waktu, tenaga, reputasi, dan 

kadang-kadang uang untuk memberi dukungan, membawa, mendampingi, 

dan memperjuangkan usulan kebijakan. Kingdon (2014) menyebutkan 

lebih jauh bahwa meskipun tujuan utamanya adalah agar kebijakan-

kebijakan yang diperjuangkannya disetujui, entreprenur juga memiliki 

motivasi kuat untuk mendapatkan kepuasan, atau bahkan kebesaran 

nama, popularitas, keamanan pekerjaan, atau promosi karir. Secara 

sangat jelas, Kingdon (2014, p.122) mendefinisikan policy entrepreneur 

sebagai “advocates for proposals or for the prominence of ideas”, 
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advokasi untuk proposal dan ide-ide. Policy entrepreneur pada dasarnya 

bekerja untuk mengubah arah dan alur politik agar sesuai dengan 

proposal gagasan dan kebijakan yang diinginkannya.  

Policy entrepreneur adalah orang yang sangat cerdas 

menggunakan indikator tertentu untuk membangun opini publik, 

mengalihkan isu, mengarahkan perbincangan, dan memindahkan 

perhatian dari satu masalah ke masalah lain, dan terutama memastikan 

ketertarikan para penyusun kebijakan untuk memasukkannya ke dalam 

agenda kebijakan. Lebih jauh Kingdon (2014) berpendapat bahwa 

ketekunan adalah ciri paling penting dari seorang policy entrepreneur. 

Menjadi anggota dari beberapa organisasi merupakan nilai lebih policy 

entrepreneur dalam mengelola isu dan masalah dari satu tempat ke 

tempat lain, dari satu waktu ke waktu yang lebih tepat (Baumgartner and 

Jones, 1993). Policy entrepreneur sebagai orang-orang yang secara 

dinamis berusaha untuk melakukan perubahan kebijakan dengan 

menggunakan jaringan, membangun opini publik, mengarahkan 

perdebatan kebijakan, dan juga membangun koalisi.  

Saputra (2015) menegaskan bahwa policy entrepreneur dengan 

demikian adalah aktor yang membantu mendorong perubahan kebijakan 

dalam lingkungan politik masing-masing, baik di tingkat lokal, nasional 

maupun internasional. Tindakan mereka adalah membuat atau 

memanfaatkan peluang-peluang baru untuk mendorong ide-ide mereka 

atau pilihan kebijakan, sehingga memiliki pengaruh transformatif pada 

politik, kebijakan, atau lembaga. Lebih jauh Saputra (2015) mencatat tiga 

atribut umum policy entrepreneur, yaitu: (1) policy entrepreneur 
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menciptakan ruang untuk perdebatan politik, mendefinisikan masalah, dan 

mempengaruhi agenda kebijakan; (2) mereka merupakan sumber inovasi 

dalam hal kebijakan baru atau arah kebijakan,  atau bentuk-bentuk baru 

dari aksi kolektif; dan (3) policy entrepreneur memiliki cara untuk 

mengkonsolidasikan inovasi dalam perubahan. Ketiga atribut ini 

menjadikan policy entrepreneur mempunyai peran penting dalam 

penyusunan agenda kebijakan. 

Policy Window 

Peran utama policy entrepreneur adalah mengelola perjumpaan 

problem stream, policy stream, dan political stream, mendorong jendela 

kebijakan (policy window) terbuka, memanfaatkan policy window yang 

terbuka dengan mendorong sebuah isu menjadi agenda pemerintah untuk 

dibahas. Menurut Kingdon (2014), entrepreneurs kebijakan selalu 

berupaya untuk menghubungkan ketiga alur ini bersama-sama, melepas 

kaitan mereka, dan kemudian menghubungkan kembali dengan cara yang 

berbeda. Policy window adalah peluang bagi para pendukung usulan 

kebijakan untuk mendorong solusi yang mereka usulkan, atau untuk 

mendorong diperolehnya perhatian terhadap masalah-masalah khusus 

yang mereka usulkan. Terdapat beberapa penyebab terbukanya jendela 

kebijakan (Kingdon, 2014), yaitu perubahan dalam alur politik (seperti 

perubahan dalam lembaga administrasi atau legislatif), pergeseran 

ideologi yang kemudian memberikan peluang bagi penyusunan agenda, 

adanya krisis, serta memfokuskan pada kejadian tertentu seperti bencana 

alam atau krisis energi. Jendela kebijakan menutup karena masalah dinilai 
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sebagai sesuatu yang rutin dan tidak ada peristiwa yang mendorong 

terbukanya jendela. Kerangka kerja Kingdon (2014) ini menggambarkan 

betapa sulitnya membuka jendela kebijakan. Jendela kebijakan hanya 

akan terbuka bila problem stream, policy stream, dan political stream 

berjumpa. Peran policy entrepreneur menjadi sangat strategis dalam 

mengelola perjumpaan ini untuk memunculkan agenda kebijakan baru 

yang bertujuan untuk merevisi dan menyempurnakan kebijakan yang 

sudah ada, atau untuk penyusunan kebijakan baru.  

Dalam argumentasi policy window, waktu yang tepat dapat menjadi 

faktor kunci dalam pengaruh yang dimiliki para policy entrepreneurs. 

Dalam konteks masalah transient poverty, kemungkinan besar pemerintah 

siap mengatasinya pada awal periode pemerintahannya atau justru pada 

saat mereka sedang pada posisi kehabisan ide dan tenaga untuk 

melanggengkan kekuasaannya. Upaya membujuk pemerintah untuk 

mengatasi masalah transient poverty di waktu lain ketika tidak ada 

tekanan publik yang mendesaknya cenderung gagal betapapun 

rasionalnya argumentasi untuk menangani masalah tersebut. Dalam 

situasi ini, Wilson (2006) menyebutkan bahwa pemerintah lebih terbuka 

terhadap pemikiran baru pada waktu tertentu daripada waktu lain. Ketika 

perundingan isu kebijakan masih pada tahap awal dan pemikiran masih 

cair, lebih mudah untuk mempengaruhinya daripada nanti ketika pemikiran 

telah mengeras. Lebih lanjut Wilson (2006) menggarisbawahi bahwa 

momentum pembahasan sebuah masalah juga memiliki keterbatasan baik 

di sisi eksekutif maupun di parlemen. Jadwal sidang-sidang kabinet 

mempunyai ruang untuk pembahasan yang terbatas dengan waktu yang 



 

152 

sedikit bagi persaingan antar kementerian untuk masuk menjadi perhatian 

presiden.        

2.6. Peta jalan penelitian disertasi 

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong kajian 

substantif formulasi kebijakan publik. Fokus kajian formulasi kebijakan 

publik adalah pada tataran agenda-setting. Agenda-setting merupakan 

proses yang mengagendakan suatu masalah publik, dan pada saat yang 

bersamaan bisa saja mengabaikan masalah publik yang lain. Pengabaian 

masalah transient poverty diduga sudah terjadi di ranah agenda-setting. 

Penelitian ini akan melakukan klarifikasi apa yang menyebabkan masalah 

transient poverty diabaikan. Dengan memperhatikan konsensus para ahli 

kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Howlett and Ramesh (2003) 

dalam argumen kaitan siklus kebijakan dengan penyelesaian masalah, 

maka penelitian ini berada pada wilayah problem recognition. Para 

penyusun kebijakan diduga tidak memahami data dan masalah transient 

poverty sehingga tidak memiliki komitmen untuk membawa masalah 

tersebut ke dalam agenda kebijakan.   

Pembuatan peta masalah transient poverty yang baik akan mampu 

mengindikasikan solusi-solusi pemecahan masalah karena ia 

mengandung jawaban atas pertanyaan-pertanyaan what, why, who, 

where, dan how masalah inti transient poverty dipecahkan. Tiga unsur 

strategis yang berperan dalam ‘menjadikan’ masalah publik transient 

poverty menjadi kebijakan publik pengelolaan transient poverty adalah 

problem stream, policy stream, serta political stream. Unsur ‘proses’ 
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menjelaskan bagaimana sebuah problem publik terekognisi dan 

didiskusikan dalam agenda-setting. Unsur proses ini meliputi terbukanya 

policy window dan peran aktif para policy entrepreneur untuk 

memperjumpakan ketiga stream tersebut. Keseluruhan unsur dan proses 

tersebut bekerja di dalam ruang atau context yang terdiri dari political 

sphere dan administrative sphere dalam sistem sosial dan budaya 

masyarakat, sistem politik pemerintahan yang dianut, dan bagaimana 

intervensi sistem internasional terlibat di dalam proses formulasi kebijakan 

publik. Bagaimana faktor-faktor sistem sosial dan budaya masyarakat 

yang heterogen, sistem politik pemerintahan yang demokratis, sistem 

politik koalisi berdasarkan kepentingan, dan bagaimana intervensi sistem 

internasional terlibat di dalam agenda-setting proses formulasi kebijakan 

publik penanggulangan kemiskinan bisa menjelaskan belum 

diperhatikannya masalah transient poverty. Jika unsur dan proses ini 

diduga sebagai sangat kuat menentukan keberhasilan dan juga kegagalan 

sebuah masalah publik masuk dalam proses agenda-setting, lalu 

bagaimanakah unsur dan proses ini dikonstruksikan sehingga kondusif 

untuk penyusunan kebijakan khusus pengelolaan transient poor?  

Gambar 2.14 menggambarkan kerangka pemikiran teoritis dari 

penelitian ini. Kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya 

menyelesaiakan masalah dan sekaligus mengakomodasi kepentingan 

kelompok chronic poor dan transient poor. Penjelasan mengenai 

keberadaan skema penanganan kedua kelompok tersebut bisa dijelaskan 

dengan perspektif teoritis, empiris, maupun secara normative. Kerangka 

pemikirannya, kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah produk dari 



 

154 

proses formulasi kebijakan yang diawali dengan proses agenda-setting. 

Jika proses agenda-setting mengakomodir pengagendaan masalah publik 

chronic dan transient poverty, maka seharusnya produk kebijakannya 

adalah skema dan langkah-langkah penanganan masalah kemiskinan 

kedua kelompok tersebut. Jika secara empiris dan normatif salah satu 

kelompok masalah terbaikan baik secara substantive dan skematis, 

penelitian ini menduga ada persoalan di tahap agenda-setting.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Kerangka pemikiran teoritis formulasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan 
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Gambar 2.15. Diskursus agenda-setting 
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Fokus penelitian ini adalah proses agenda-setting di ranah 

formulasi kebijakan publik. Kerangka pikir penelitian tersebut menjelaskan 

posisi dan peran vital agenda-setting dalam tahapan formulasi kebijakan. 

Berpedoman pada konsensus para ahli kebijakan seperti yang telah 

disampaikan oleh Howlett and Ramesh (2003) tentang kaitan siklus 

kebijakan dengan penyelesaian masalah, persoalan di tahap agenda-

setting adalah persoalan problem recognition. Titik awal penyelesaian 

masalah ada di problem recognition, apakah ada perhatian pada masalah 

publik transient poverty, apakah memahami konsep dan masalahnya, dan 

apakah memiliki keinginan kuat untuk menanganinya. Tahap berikutnya 

dari penyelesaian masalah adalah penyusunan purposal of solution 

sampai kepada choice of solution. Dalam kerangka proses kebijakan 

publik, sistematika penyelesaian masalah tersebut berwujud tahap-tahap 

agnda-setting, policy formulation, dan decision making. Logika policy 

implementation ditentukan oleh hasil perdebatan logika di ranah agenda-

setting. Menggunakan pemahaman ini, penelitian tentang masalah 

ketidakjelasan penanganan masalah transient poverty dilakukan di ranah 

agenda-setting. Gambar 2.15 menjelaskan peta diskursus agenda-setting 

sebagai landasan teoritis penelitian ini. 

Dengan tetap memperhatikan kontribusi argumen-argumen lain, 

untuk mengkaji permasalahan di wilayah agenda setting tersebut, 

penelitian ini menggunakan kerangka analisis Multiple Streams Kingdon 

seperti terlihat dalam Gambar 2.16. Pilihan pada kerangka ini adalah 

sebagai panduan pisau analisis, bukan kerangka teori yang hendak diuji. 

Pengakomodasian ataupun pengabaian masalah transient poverty di 
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dalam agenda-setting akan dikaji melalui kerangka kerja ini. Apakah 

persoalan pengabaian terjadi karena memang tidak terbukanya policy 

window, karena tidak diperjuangkan oleh para policy entrepreneur? 

Apakah masalah ini tidak terekognisi dalam problem stream karena tidak 

ada data, tidak ada focusing event, dan tidak ada feedback? Apakah 

masalah ini tidak masuk dalam diskusi-diskusi pada policy stream, atau 

situasi yang kurang kondusif di dalam political stream? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Kerangka pemikiran multiple streams pada agenda-setting 
masalah transient poverty 
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bisa secara konsisten diakomodasi sampai ke decision agenda melalui 

tingkat-tingkatan level of agenda. 

Setiap kebijakan publik selalu memiliki desain, sebuah kerangka 

kerja gagasan dan instrumen-instrumennya. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan mengkaji kerangka pola dan logika policy design-nya meliputi 

elemen-elemen yang dapat diidentifikasi seperti tujuan, kelompok 

masyarakat target, agen, struktur implementasi, instrumen-instrumen, 

ketentuan, rasional, dan asumsi-asumsi. Bagaimana isu transient poverty 

seharusnya bisa masuk ke dalam agenda setting seperti yang 

diargumentasikan dalam kerangka kerja Kingdon (2014). Bagaimana 

berbagai rintangan harus dilalui oleh isu ini untuk bisa masuk sampai 

decision agenda seperti yang dijelaskan oleh Birkland (2007). Data 

empirik yang dikumpulkan untuk fase ini menjawab pertanyaan mengapa 

transient poverty belum menjadi perhatian dalam kebijakan publik 

penanggulangan kemiskinan. 


