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Tinjauan Mata Kuliah 
 

rientasi kebijakan publik pada dasarnya adalah pemecahan masalah riil 

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

dikatakan sebagai ilmu terapan yang berperan sebagai problem solver. Jadi 

secara konseptual jelas dimengerti bahwa kebijakan publik dan pengambil 

kebijakan publik harus memiliki orientasi pada kepentingan publik yang kuat. 

Analisis kebijakan publik mempunyai tujuan memberikan rekomendasi 

kepada public policy maker dalam rangka memecahkan masalah-masalah 

publik yang dimaksudkan tersebut. Karena analisis kebijakan publik adalah 

satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosial teknis dan 

untuk mencari solusi-solusi masalah kemasyarakatan dengan lebih baik. 

Melalui mata kuliah analisis kebijakan publik ini mahasiswa diberikan 

kemampuan untuk menganalisis isu-isu kebijakan publik dengan 

menggunakan konsep, teori dan metode dalam analisis kebijakan publik. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka 

pembahasan Analisis Kebijakan Publik terbagi ke dalam 12 (dua belas) 

modul yang saling menunjang. 

Modul pertama, mengajak mahasiswa untuk memahami berbagai konsep 

dasar kebijakan publik di antaranya adalah membahas 

pengertian dasar kebijakan publik lalu prosesnya dan 

model-model dari kebijakan publik serta jaringan & 

komunitas kebijakan publik. 

Modul kedua,  membahas tentang konsep dasar Analisis Kebijakan 

Publik. Dalam hal ini akan dibahas pengertian dan 

manfaat dari analisis kebijakan publik, langkah-langkah 

dalam melakukan anal isis kebijakan publik, serta 

analisis kebijakan publik dalam konteks sejarahnya. 

Modul ketiga,  membahas tentang aktor-aktor dalam analisis kebijakan 

berisikan bahasan tentang aktor analisis kebijakan 

publik, aktor sebagai penasihat dan peran-peran aktor 

lainnya.  

Modul keempat, mengajak mahasiswa memahami bagaimana 

memformulasikan masalah dalam analisis kebijakan 

publik. 
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Modul kelima,  membahas tentang perumusan masalah dalam analisis 

kebijakan publik. 

Modul keenam,  mengajak mahasiswa memahami bagaimana 

mengidentifikasi kriteria, bahasan yang dikemukakan 

terdiri dari tujuan, kaitan antara tujuan dan kriteria, 

pertimbangan-pertimbangan dalam membuat kriteria 

serta beberapa kategori kriteria. 

Modul ketujuh,  membahas tentang alat bantu dalam analisis kebijakan 

publik, di antaranya berisi bahasan identifikasi dan 

pengumpulan data, penelitian kepustakaan dan data 

dasar analisis kebijakan publik. 

Modul kedelapan, berisikan bahasan tentang model-model dalam analisis 

kebijakan publik, terdiri dari bahasan pengertian dan 

kegunaan model dalam analisis kebijakan publik dan 

jenis-jenis model dalam analisis kebijakan publik. 

Modul kesembilan, mengajak mahasiswa untuk memahami metode-metode 

dalam kegiatan analisis kebijakan publik. 

Modul kesepuluh, membahas tentang alternatif kebijakan yang terdiri 

bahasan-bahasan pengusulan alternatif, seleksi 

alternatif. Penilaian alternatif dan pemilihan alternatif. 

Modul kesebelas, membahas tentang rekomendasi dan etika analisis 

kebijakan publik Terdiri dari bahasan-bahasan tentang 

rekomendasi, perlunya rekomendasi, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam rekomendasi dan etika dalam 

analisis kebijakan publik. 

Modul Keduabelas, membahas tentang studi kasus, yang terdiri dari kasus 

lokal maupun internasional. 

 

Manfaat dan Relevansi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mempelajari 

kebijakan publik maupun bidang ilmu yang terkait dengan kebijakan publik. 

Dengan mempelajari mata kuliah analisis kebijakan akan menjadi pedoman 

bagi mahasiswa dalam mengkritisi maupun memberikan rekomendasi 

kebijakan publik.  
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1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 
dasar kebijakan publik 

2.  Mahasiswa mampu menjelaskan konsep     

dasar analisis kebijakan publik 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan aktor-aktor 
yang terlibat dalam 
analisis kebijakan publik 

6. Mahasiswa mampu melakukan 

identifikasi parameter/kriteria 

4.a. Mahasiswa mampu men-

jelaskan formulasi masa-

lah analisis kebijakan 

publik 

10. Mahasiswa mampu memilih alternatif 
dalam analisis kebijakan publik 

11. Mahasiswa mampu memilih rekomen-
dasi dan menggunakan etika  

T I U 
Mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan publik guna 
memberikan rekomendasi pemecahan masalah kebijakan 

4.b. Mahasiswa mampu me-

nerapkan formulasi ma-

salah analisis kebijakan 

publik 

5.a. Mahasiswa mampu men-

jelaskan perumusan 

masalah analisis kebi-

jakan publik 

5. Mahasiswa mampu mem-

buat perumusan tujuan 

analisis kebijakan publik 

8. Mahasiswa mampu menerapkan 

model-model dalam analisis 

kebijakan publik 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan  

alat bantu analisis kebijakan publik 

9. Mahasiswa mampu memilih 

metode analisis kebijakan 

publik 

12. Mahasiswa mampu menganalisis kasus 
kebijakan publik secara  sistematik dan 
komprehensif 
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