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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Proses Perumusan Kebijakan Publik. 

 

 

 

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari 

rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Para ahli 

mengemukakan pandangan tentang definisi fomulasi kebijakan publik sebagai 

berikut:  

 

Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (policy formulation) adalah 

pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. 

 

Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing 

untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.  

 

Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan 

sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam 

memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang 

terlibat dalam proses perumusan kebijakan.  
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Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di 

bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang 

ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih 

alternatif kebijakan yang terbaik. 

 

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan 

Kebijaksanaan Negara (2000:77-101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada 

empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu: 

1. Perumusan Masalah (defining problem). 

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi 

yang tersembunyi, mendiaognosis penyebab-penyebabnya, memetakan 

tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang 

bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah 

merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan 

identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, 

perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang 

lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus 

mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan 

kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat 

berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh 

pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya. 
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2. Agenda Kebijakan 

 

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang 

mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan 

kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda 

kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompotensi untuk masuk dalam 

agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang 

lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Mengingat 

pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik, Cob 

dan Elder dalam Islamy (2000:83) mengartikan kebijakan sebagai: 

“Agenda sistemik terdiri atas semua isu-isu yang dipandang secara 

umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut 

memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-masalah 

yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-

masing”. 

 

Abdul Wahab (2004:40) menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk ke 

dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:  

1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga ia praktis 

tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.  

2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang 

dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.  

3. Isu tersebut menyamngkut emosi tertentu ilihat dari sudut 

kepentingan orang banyak.  

4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.  

5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan 

(legitimasi) dalam masyarakat.  

6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, dimana 

posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan 

kehadirannya. 
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3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah 

 

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para 

perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam 

agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan 

masalah. Menurut Winarno (2002:83) dalam tahap ini para perumus 

kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan 

untuk memecahkan masalah tersebut.  

Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (policy 

proposals) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan 

serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses 

dalam kegiatan ini meliputi: 

1. Mengidentifikasi altenatif. 

2. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.  

3. Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.  

4. Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk 

dilaksanakan. 

 

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan 

kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan 

alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif 

yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan 

kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antara 

aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. 
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4. Tahap Penetapan Kebijakan 

 

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di ambil 

sebagai cara memercahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir 

dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat 

dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan.  

Menurut Islamy (2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses 

penyesuaian dan penerimaan secara bersama tehadap prinsip-prinsip yang 

diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. 

 

Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan 

kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) Persuasion, yaitu usaha-usaha 

untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai 

kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik 

sendiri; (b) Barganing, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau 

lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidak-tidaknya 

tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan 

serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal 

bagi mereka. Barganing meliputi perjanjian (negotation); saling 

memberi dan menerima (take and give); dan kompromi (copromise). 

 

Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang di terima dan juga 

terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan persuasion dan 

bargaining. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan 

mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa 

saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, 

keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya. 
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Terdapat sejumlah model perumusan kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

para ahli antara lain : Model Institusional, Model Elit–Massa, Model 

Kelompok, Model Sistem–Politik, Model Rational-Comprehensive, Model 

Incremental, Model Mixed-Scanning
1.

  

 

Untuk keperluan penelitian ini akan digunakan Model Elit-Massa. Model elit-

massa memandang administrator negara bukan sebagai “abdi rakyat” (servant 

of the people) tetapi lebih sebagai “kelompok-kelompok kecil yang telah 

mapan”, (Islamy, 2000:39). 

 

Kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan kebijaksanaan 

digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak atau berbuat dalam 

suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis, kerancuan 

informasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijaksanaan negara mengalir dari 

atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kelompok elit yang 

mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit berbeda dengan massa. Dengan 

demikian, kebijaksanaan negara merupakan perwujudan keinginan-keinginan 

utama dan nilai-nilai golongan elit yang berkuasa. 

 

Kebijaksanaan negara itu ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, maka 

pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan oleh para elit. Pada dasarnya kebijaksanaan negara itu di 

buat sesuai dengan kepentingan kelompok elit, maka tuntutan dan keinginan 

rakyat banyak (non-elit) tidak diperhatikan. 

 

1
Lihat Islamy, Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanan Negara. Jakarta, Bumi 

Aksara: 2000, hal 37. 
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Menurut Dye dalam Islamy (2000:40) Model elit-massa ini dapat dirumuskan 

secara singkat sebagai berikut: 

a. Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) 

yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompok besar (golongan 

non-elit) yang tidak mempunyai kekuasaan (dikuasai). 

b. Kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yang sama 

(berbeda) dengan kelompok non-elit yang dikuasai. 

c. Perpindahan posisi/kedudukan dari non-elit harus diusahakan selambat 

mungkin dan terus menerus untuk mempertahankan stabilitas dan 

menghindari pergolakan (revolusi). 

d. Gologan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai 

dasar dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut. 

e. Kebijaksanaan negara tidaklah menggambarkan keinginan masa tetapi 

keinginan elit. 

f. Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari 

massa yang apatis atau pasif. 

 

Model elit-massa digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 

 

 

Arah Kebijaksanaan 

 

 

Pelaksanaan 

Kebijaksanaan 

 

 

 

Sumber : M. Irfan Islamy, 2000:41 

 

   Gambar 1. Model Elit-Massa 

 

Elit 

Pejabat 

Pemerintah 

Massa 
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Elitisme mempunyai arti bahwa kebijaksanaan negara tidak begitu banyak 

mencerminkan keinginan rakyat tetapi keinginan elit. Hal ini menyebabkan 

perubahan dan pembaruan terhadap kebijaksanaan negara berjalan lambat dan 

ditentukan oleh penafsiran kembali nilai-nilai elit-elit tersebut. Kebijaksanaan 

negara sering diperbaiki tetapi jarang diubah, dan perubahan-perubahan itu 

terjadi jika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik dan 

perubahan-perubahan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi sistem 

kedudukan elit.    

 

Kesejahteraan massa mungkin dan boleh jadi merupakan suatu unsur yang 

penting bagi elit dalam membuat keputusan-keputusannya. Karena elitisme 

tidak berarti bahwa kebijaksanaan negara akan bertentangan dengan 

kesejahteraan massa, tetapi hanyalah berarti bahwa tanggungjawab 

kesejahteraan massa itu berada di tangan elit dan bukan pada massa. 

 

Disamping itu, elitisme memandang massa sebagian besar pasif, apatis dan 

buta informasi tentang kebijaksanaan negara. Elit banyak mempengaruhi massa 

dan bukan sebaliknya serta komunikasi berjalan dari atas ke bawah. Akibatnya 

adalah masa sulit menguasai elit, dan massa hanyalah benar-benar memiliki 

pengaruh yang tidak langsung terhadap perilaku elit yang membuat keputusan. 

 

Model elit ini secara khusus dikembangkan untuk menganalisis proses 

perumusan atau pembuatan kebijakan publik, yakni untuk menyoroti 

apa peran yang dimainkan oleh golongan elit dalam proses perumusan 

kebijakan publik itu dan bagaimana cara-cara mereka untuk 

memanipulasi atau memotong-kompas aspirasi rakyat. Sekalipun 

demikian, pada sisi lain model ini bisa pula digunakan untuk 

menganalisis proses implementasi kebijakan publik, berikut segala 

kemungkinan dampaknya pada masyarakat dan pembuat kebijakan itu 

sendiri. (Abdul Wahab, 2008:92). 
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Pada dasarnya kebijakan publik mencerminkan keinginan dan kehendak kaum 

elit saja, tanpa ada aspirasi masyarakat yang terserap didalamnya. Elit itu 

biasanya terdiri dari pemimpin, keluarganya, pengusaha yang dekat dengan 

keluarga, dan pemimpin militer (cendekiawan dan mahasiswa juga adalah elit, 

tapi biasannya mereka tidak aktif mendekati pemimpin, kecuali diminta), 

(Wibawa, 2011:17). 

 

B. Alasan-alasan Perumusan Kebijakan Publik. 

 

 

 

Pada proses kebijaksanaan yang baik menurut Jones dalam Abdul Wahab 

(2008:29): 

Golongan rasionalis ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor 

rasionalis ialah bahwa dalam melakukan pilihan alternatif kebijaksanaan 

mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah. 

2. Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu. 

3. Mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan. 

4. Meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap-tiap 

alternatif. 

5. Membanndingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu  

pada tujuan. 

6. Dan memilih alternatif terbaik. 

 

 

Penjelasan yang dikemukakan oleh Jones, merupakan ciri perumusan yang 

baik. Sehingga dijadikan suatu tolak ukur atau acuan untuk mengukur 

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

tentang Kebijakan Pembangunan Patung Zainal Abidin Pagar Alam. Maka 

penjabaran mengenai golongan rasionalis yang mempunyai ciri-ciri: 

1. Mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana sebuah lembaga atau institusi 

yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan publik dengan 
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mengelompokkan atau mengklasifikasikan masalah-masalah yang 

melatarbelakangi perumusan kebijakan tersebut untuk dilakukan. 

2. Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, yaitu 

bagaimana perumusan kebijakan mempunyai tujuan yang jelas. Sehingga 

kebijakan yang di buat dapat dijadikan cara untuk mengatasi permasalahan 

yang ada. 

3. Mengidentifikasikan semua alternatif kebijaksanaan, yaitu bagaimana 

sebuah institusi atau lembaga mengelompokkan atau mengklasifikasikan 

semua alternatif yang ada yang dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. 

4. Meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif. 

Alternatif yang telah di identifikasi yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada, lalu alternatif-alternatif tersebut dinilai atau 

diprediksikan. Apa saja akibat-akibat yang timbul jika kebijakan tersebut 

diimplementasikan.  

5. Membandingkan akibat-akibat tersebut selalu mengacu pada tujuan, yaitu  

seletah beberapa alternatif yang tersusun berjenjang sesuai dengan tingkat 

resiko dan penilaian yang paling baik untuk digunakan, maka perlu adanya 

pengkajian ulang apakah alternatif yang telah terpilih sesuai dengan tujuan 

awal dan salah satu upaya yang tepat dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. 

6. Memilih alternatif terbaik, setelah masalah-masalah yang timbul, 

diidentifikasikan dan diprediksikan akibat apa saja yang timbul jika 

kebijakan itu diimplementasikan. Maka bagian yang terakhir adalah 
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memilih alternatif terbaik untuk dijadikan cara dalam mengatasi 

permasalahan yang ada. 

 

Berdasarkan pada ciri tersebut dapat dilihat bagaimana dalam perumusan 

kebijakan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang 

muncul dan menguji disetiap alternatif yang ada apakah alternatif terbaik yang 

pilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dengan 

menggunakan cara demikian suatu kebijakan yang dikeluarkan akan 

mempunyai tujuan yang jelas dan tepat sasaran demi kepentingan publik. 

 

 

C. Interaksi Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. 

 

 

 

Pada pembahasan mengenai kebijakan publik, maka aktor mempunyai posisi 

yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) 

kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan kelembagaan merupakan penentu 

proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam 

makna yang lebih luas. 

 

Menurut howlett dan Ramesh dalam Madani (2011:36) menjelaskan bahwa 

pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat 

dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus 

maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam 

melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Anderson dalam Madani (2011:37) 

bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal 

yang selalu mempunyai konsern terhadap kebijakan. Aktor individu maupun 

kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang 

kebijakan publik. 

 

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa aktor kebijakan 

yaitu seorang maupun sekelompok orang yang terlibat dalam penentu 

kebijakan, baik pada proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan 

publik. Aktor kebijakan ini dapat berasal dari pejabat pemerintah, masyarakat, 

kaum buruh, maupun kelompok kepentingan.  

 

Menurut Anderson dalam Madani (2011:41), menyatakan bahwa: 

 

Dengan memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam 

memahai berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, 

maka konsep dan konteks aktor adalah sangat terkait dengan macam 

dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam perspektif 

formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara 

garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu 

kelompok dalam organisasi birokrasi (the official policy makers) dan 

yang lain adalah keelompok di luar birokrasi (un-official policy 

maker).  

 

Winarno dalam  Madani (2011:41) berpandangan bahwa: 

 

Kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik adalah 

kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal seperti 

badan –badan administrasi pemerintah yang meliputi: eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, kelompok non formal 

terdiri dari: 

1. Kelompok kepentingan (interest groups), seperti kelompok buruh, 

dan kelompok perusahaan; 

2. Kelompok partai politik; 

3. Warga negara individual; 

Kelompok besar tersebut kemudian jika dianalisis secara lebih 

detail maka aktor kebijakan yang sering kali terlibat dalam proses 
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perundingan dan pengambilan kebijakan internal birokrasi dapat 

berupa: 

a. Mereka yang mempunyai kekuasaan tertentu (authoritative).  

Yang pertama adalah relevan dengan konsep yang selalu 

melibatkan tiga oknum penting di dalamnya yaitu lembaga 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

b. Mereka yang tergolong sebagai partisipan atau aktor tidak resmi. 

Kelompok yang kedua adalah mereka yang secara serius 

seringkali terlibat di luar kelompok tersebut baik secara 

langsung mendukung ataupun menolak hasil kebijakan yang 

ada. Pada kelompok yang kedua inilah seringkali wujudnya 

dapat berupa kelompok kepentingan, aktor partai politik, aktor 

para ahli dan sarjana atau enterpreneur serta para intelektual 

yang ada. 

 

 

Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat di bagi menjadi  

kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal biasanya terdiri 

dari aktor resmi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan seperti 

eksekutif, legislatif dan eksekutif. Sedangkan pada aktor non formal terdiri dari 

masyarakat baik individu, kelompok kepentingan maupun aktor partai politik. 

 

D. Alasan Umum Masyarakat Menolak Kebijakan. 

 

 

 

Setiap kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi 

perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya 

bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan Pemerintah. 

Apakah yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti 

hak patent dan hak duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, pencurian 

malam hari, produksi pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak 

dapat dipenuhi, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika 
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mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, maka kebijakan tersebut 

dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya nol. 

 

Menurut Agustino dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008:160) ada 

beberapa faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan yaitu: 

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem Nilai yang ada. 

Bila suatu kebijakan di pandang bertentangan secara ekstrem atau secara 

tajam dengan sistem nilai yang di anut oleh suatu masyarakat secara luas, 

atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat dipastikan 

kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit untuk 

terlaksana. 

2. Tidak Adanya Kepastian Hukum 

Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan aturan-aturan hukum, atau 

kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat menjadi 

sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang tidak 

jelas, kebijakan yang bertentangan isinya, atau kebijakan yang ambigu 

dapat menimbulkan kesalah pengertian, sehingga berkecenderungan untuk 

di tolak oleh warga untuk diimplementasikan. 

3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu Organisasi 

Seseorang yang patuh atau tidak patuh pada peraturan atau kebijakan 

publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebagiankan oleh 

keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Jika tujuan organisasi yang 

dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi seide atau 

segagasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka ia 
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akan mau bahkan mengejawantahkan atau melakukan ketetapan 

Pemerintah itu dengan tulus. Tetapi apabila tujuan organisasi yang 

dimasukinya bertolak belakang dengan ide dan gagasan organisasinya, 

maka sebagus apapun kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah akan 

sulit untuk terimplementasikan dengan baik.  

4. Adanya Konsep Ketidakpatuhan Selektif Terhadap Hukum 

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi ada 

juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan lain. Ada orang yang patuh 

dalam kebijakan kriminalitas tetapi di saat yang bersamaan ia dapat tidak 

patuh dengan kebijakan pelarangan pedagang kaki lima. 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Pemerintah Daerah lebih memperhatikan dan memiliki tujuan yang mendasar 

dalam pembuatan kebijakan seperti tujuan kebijakan publik yang dikemukakan 

oleh Nugroho (2008:67), yaitu sebagai berikut : 

1. Mendistribusi sumber daya negara kepada masyarakat, 

2. Regulatif versus deregulatif, 

3. Dinamisasi versus stabilisasi, 

4. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat atau pasar. 

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan yang ingin dicapai, agar dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut dapat di terima oleh lapisan masyarakat dan 

tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Pada dasarnya kebijakan publik 

selalu mengandung multi-tujuan yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai 
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kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan 

bersama. 

 

Penulis harus mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan 

pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam dengan menggunakan Teori 

Elit-Massa. Teori elit-massa merupakan abstraksi dari suatu proses pembuatan 

kebijakan, kebijakan negara itu ditentukan semata-semata oleh kelompok elit. 

Sehingga kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan 

elit kepada golongan massa. 

 

Penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan perumusan kebijakan 

pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi permasalahan yang 

ada. Selain itu, penelitian ini juga untuk memetakan interaksi aktor-aktor yang 

terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu interaksi aktor-aktor yang 

terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin pagar 

Alam. 

 

Pada dasarnya kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam 

menimbulkan penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten 

Lampung Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini juga untuk mengetahui 

alasan-alasan masyarakat menolak terhadap kebijakan yang di buat oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam kebijakan pembangunan 

patung Zainal Abidin Pagar Alam. 

 


