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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jauh sebelum adanya teknologi komputer, sistem informasi 

manajemen (SIM) telah digunakan oleh para pimpinan organisasi atau 

perusahaan, termasuk manajer dalam upaya pengambilan keputusan. Namun 

demikian, proses pengambilan keputusan yang dilakukan saat itu masih sangat 

sederhana. Segala sesuatunya masih berjalan secara manual, masih lamban, 

karena semua data masih tersimpan dalam lembaran-lembaran arsip yang 

bermacam ragam. Manakala sang pimpinan membutuhkan berbagai informasi 

yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diputuskan atau diambil kebijakan, 

maka tidak ada cara lain kecuali membongkar semua arsip yang dibutuhkan. 

Kalaupun arsip tersebut ditemukan, kadangkala tulisannya sudah kabur, kertasnya 

sudah kusam, atau bahkan mungkin sudah rusak karena dimakan rayap atau kutu 

buku dan sejenisnya. Pendek kata, proses pencarian arsip dan dokumen yang 

dibutuhkan sebagai dasar dari pengambilan keputusan bagi sang pimpinan 

sangatlah lamban dan membutuhkan waktu yang lama. 

Demikian gambaran proses sistem informasi manajemen kala itu, dimana 

teknologi komputer belum ditemukan. Semuanya serba lamban, tidak efisien dan 

juga tidak efektif. Dengan hadirnya teknologi komputer seperti sekarang ini, telah 

mengubah segalanya. Data dan dokumen yang tadinya disimpan secara manual, 

sekarang semuanya tersimpan secara digital, dengan sekali klik saja, semua 

dokumen dan data dapat ditampilkan. Hanya dalam hitungan detik saja, data dapat 

disajikan. Dengan kondisi demikian, tentu saja Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) hanya tinggal mempersiapkan substansinya saja, sedangkan wadah atau 

kerangkanya dapat dipersiapkan melalui teknologi komputer. Namun demikian, 

hadirnya teknologi komputer telah merubah persepsi orang kebanyakan. Apabila 

berbicara tentang Sistem Informasi Manajemen, maka yang diingat adalah 

komputer dengan sebuah sistem yang saling tersambung dengan berbagai jaringan 



dalam komputer tersebut. Persepsi seperti ini tentu saja tidaklah semuanya benar, 

karena teknologi komputer hanyalah sebuah wadah atau fasilitas, yang 

kehadirannya mempermudah proses dalam Sistem Informasi Manajemen, 

sedangkan prinsip kerja dan basis dari SIM itu sendiri adalah ilmu manajemen, 

karena memang SIM itu lahir dari manajemen.  

Artinya, tanpa adanya manajemen maka SIM itu sendiri sesungguhnya 

tidak ada. Adapun komputer, kehadirannya seperti proses reaksi kimia bagi 

katalisator, katalisator dapat mempercepat proses reaksi kimiawi, tetapi dia 

sendiri bukanlah zat kimianya.  

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Dalam proses 

perencanaan, pihak manajemen berusaha memikirkan apa saja yang akan 

dikerjakannya, berupa ukuran atau jumlahnya, siapa yang akan melaksanakan dan 

mengendalikannya agar tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai. Dalam 

kerangka itu semua, diperlukan informasi, dan informasi yang relevan dengan 

proses perencanaan harus disediakan. Alat untuk menyediakan informasi tersebut 

dapat berupa sebuah SIM, atau dapat juga usaha khusus seperti pengumpulan data 

baik internal maupun eksternal, yang nantinya dapat menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan. Jadi, informasi adalah bahan dasar bagi pimpinan organisasi 

atau manajer dalam membuat rencana, merumuskan kegiatan atau mengambil 

kebijakan. Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer mengandung arti 

bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi 

manajemen. Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi Manajemen 

memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada 

prakteknya (pada era sekarang), tidak mungkin sistem informasi manajemen yang 

sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. 

Sistem Informasi Manajemen yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu 

berhubungan dengan istilah komputer-based atau pengolahan informasi yang 

berbasis pada komputer. 

Proses manajemen dimulai dengan perencanaan, kemudian proses 

pelaksanaan, proses pengendalian dan pengawasan. Pada setiap proses diperlukan 



informasi yang sebagian dihasilkan oleh SIM. SIM sangat bermanfaat bagi para 

manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini secara terpadu dan 

efisien melaksanakan pengumpulan data, dan menyajikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan para pengambil keputusan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam 

menyediakan data secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang dilakukan manajer publik terhadap informasi? 

2. Bagaimanakah kebijakan publik dalam sistem informasi? 

3. Apa sajakah model kebijakan publik? 

4. Bagaimanakah tehnologi informasi mempengaruhi informasi? 

 

1.3 Tujuan 

2. Mengetahui apa saja yang dilakukan manajer publik terhadap informasi. 

3. Mengetahui bagaimana kebijakan publik dalam sistem informasi. 

4. Mengetahui apa saja model kebijakan publik. 

5. Mengetahui bagaimanakah tehnologi informasi mempengaruhi informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Sistem Informasi 

 Menurut Kadir (2003:54) sistem adalah sekumpulan elemen yang saling 

terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Ackof dalam 

Effendy (1989:51) mengatakan bahwa sistem adalah setiap kesatuan, secara 

konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling 

tergantung satu sama lain. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1995:950) disebutkan bahwa sistem mempunyai dua pengertian; 

(a) Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas; dan (b) Susunan yang teratur dari pandangan, 

teori, asas, dan sebagainya. Dari ketiga definisi di atas, terlihat bahwa 

masing-masing menekankan bahwa sistem memakai pendekatan pada elemen 

atau komponen. Artinya, bahwa sistem haruslah terdiri atas berbagai 

komponen/elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu 

kesatuan yang utuh. Sistem Informasi adalah aplikasi komputer untuk 

mendukung operasi dari suatu organisasi: operasi, instalasi, dan perawatan 

komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem Informasi Manajemen adalah 

kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. 

'Sistem Informasi' dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi 

berbasis komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan 

suatu prosedur kerja (aturan kerja) yang telah ditetapkan, dimana memproses 

dan mengolah data menjadi suatu bentuk informasi yang dapat digunakan 

dalam mendukung keputusan. 

 Menurut Alter dalam Effendy (1989:11), sistem informasi adalah 

kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi 

yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 

Sedangkan menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang 

mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah 



masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. 

2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

 Effendy (1989:111) SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana 

untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang teat yang memberikan 

kemudahan bagi proses manajemen. 

2.3 Pengertian Manajemen Publik 

 ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

3.1 Tugas Manajer dalam perusahaan dan hubungannya dengan Teknologi Informasi 

(dalam Hardiyansyah Ahmad, 2008). 

 Secara garis besar, sehubungan dengan teknologi informasi, SDM di 

perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah 

kumpulan dari mereka yang merupakan para pengguna (user) teknologi informasi 

yang dimiliki. Termasuk di dalam kelompok ini seluruh jenjang SDM dari staf 

sampai dengan pimpinan puncak. Seluruh SDM ini dalam kesehariannya terlibat 

langsung dalam penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penunjang dan 

pendukung aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Kelompok kedua adalah 

mereka yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengembangan 

teknologi informasi di perusahaan. Tugas utama dari mereka yang berada di 

dalam kelompok ini adalah:  

(1) Menyusun perencanaan strategis (masterplan) mengenai pengembangan 

sistem dan teknologi informasi perusahaan, lengkap dengan cetak birunya 

(blue print);  

(2)  Mendefinisikan secara detail kebutuhan sistem informasi perusahaan, 

terutama kebutuhan spesifik dari masing-masing individu yang ada;  

(3)  Menyediakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan detail yang 

telah didefinisikan tersebut;  

(4) Memelihara dan mengembangkan teknologi informasi yang dimiliki 

perusahaan agar selalu up-to-date dan dapat dipergunakan oleh seluruh SDM 

perusahaan;  

(5) Mengelola hubungan kemitraan dengan pihak-pihak di luar perusahaan 

(vendor) yang bekerja sama dalam hal pengembangan teknologi; dan  

(6) Memonitor dan mengawasi berbagai hal terkait dengan manajemen atau 

proses pengelolaan aset teknologi informasi. Untuk menjalankan serangkaian 



tugas tersebut, biasanya dikenal berbagai jabatan profesional, seperti: chief 

executive officer, information technology manager, system analyst, 

programmer, project manager, dan lain sebagainya –yang masing-masing 

memiliki kompetensi dan keahlian khusus sehubungan dengan teknologi 

informasi. Kelompok kedua yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas 

adalah para manajer dalam perusahaan. Agar tugas para manajer tersebut 

dapat berjalan dengan baik, dengan cepat, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka diperlukan berbagai informasi. Informasi 

yang diperlukan dalam hal ini adalah informasi yang telah diolah sedemian 

rupa melalui sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan 

sangat berarti apabila didukung oleh teknologi komputer yang sudah sangat 

canggih perkembangannya.  

 

 Tanggungjawab Manajer dalam Teknologi Informasi bagi organisasi (dalam 

Hardiyansyah Ahmad,2008). 

  Adalah umum bagi perusahaan-perusahaan besar yang kinerjanya 

sangat bergantung pada kehandalan teknologi informasi memiliki seorang 

manajer eksekutif di bidang sistem informasi. Eksekutif yang paling bertanggung 

jawab terhadap perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di 

perusahaan ini dikenal sebagai CIO (Chief Information Officer) atau Manajer 

Senior di bidang Sistem dan Teknologi Informasi. Kalau di dalam format PT 

(Perusahaan Terbatas) di Indonesia, CIO kurang lebih setara dengan Direktur 

(dalam jajaran direksi perusahaan) yang langsung bertanggung jawab kepada 

Presiden Direktur. Apakah tugas dari seorang CIO? Tugas utama yang merupakan 

tanggung jawab eksekutif lain dalam jajaran direksi adalah mempelajari dan 

memahami secara menyeluruh dan mendetail bisnis yang digeluti perusahaan. 

Kalau dahulu manajemen inti cukup mempelajari semua komponen internal 

perusahaan (khususnya sehubungan dengan produk-produk atau jasa-jasa yang 

ditawarkan), saat ini hal tersebut tidaklah cukup. Persaingan yang begitu cepat 

dan lingkungan bisnis yang sangat dinamis mengharuskan eksekutif perusahaan 



untuk selalu memantau dan mempelajari aspek-aspek di luar perusahaan 

(eksternal) secara intens dan terus-menerus, terutama yang berkaitan dengan 

perilaku pasar (market) dan pelanggan. Setidak-tidaknya untuk dewasa ini ada 

tujuh cara yang terbukti efektif untuk mempelajari hal internal dan eksternal 

perusahaan. Ketujuh cara tersebut adalah: 

 1) Memiliki armada SDM yang secara berkala mempelajari keadaan pasar dan 

komponen eksternal lainnya; 

2) Mempelajari secara mendalam proses-proses penciptaan produk atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan; 

3) Mengundang bagian-bagian lain dalam perusahaan untuk berdiskusi secara 

berkala; 

4) Menghadiri seminar-seminar yang berhubungan dengan industri terkait; 

5) Membaca secara aktif publikasi-publikasi yang berkaitan dengan produk, jasa, 

dan industri dimana perusahaan yang bersangkutan berada; 

6) Menjadi anggota forum-forum bisnis maupun akademis terkait; dan 

7) Menjalin komunikasi aktif dan konsisten dengan para manajer lini perusahaan. 

 

3.2 Kebijakan Publik dalam Sistem Informsi ( dalam Djati Harsono, 2009) 

 

Kebijakan publik merupakan  suatu tindakan yang dilakukan 

pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan 

seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai- nilai yang 

berkembang di dalam  masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan, 

pemahaman   tersebut   sejalan   dengan   pendapat Islamy (2001:20)  

menyatakan “Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan 

dan dilaksanakan atau tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang  

mempunyai  tujuan  atau  berorientasi  pada tujuan demi kepentingan seluruh 



masyarakat.” Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-

undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program- program 

dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian tidaklah 

mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar,  namun bukannya 

tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan 

yang ada,  untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana 

dikatakan Amara Raksasataya dalam Islamy (2001:17) mengemukakan 

bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-elemen yaitu : 

a.  Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. 

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

c.  Penyediaan  berbagai  input  untuk  memungkinkan  pelaksanaan  secara 

nyata  dari taktik atau strategi. 

Dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu 

atau masalah  publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut 

banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, 

dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang 

dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah  

yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah 

dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, 

masyarakat maupun pemerintah bersama- sama masyarakat, Untuk memahami 

kebijakan publik banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan 

tersebut. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana 

kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu 

kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan, sebagaimana yang 

digambarkan Dunn ( 2003:44).  
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Gambar II. 1 

Tiga Elemen Sistem Kebijakan menurut W. Dunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak  bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang  

saling berhubungan  yang  dibuat  oleh  pejabat  pemerintah  dan  diformulasikan  

ke  dalam berbagai masalah  (isu) yang timbul, keterlibatan pelaku kebijakan yaitu 

para individu atau  kelompok  individu  akan  mempengaruhi  maupun  dipengaruhi  

oleh  lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya   pelaksanaan  secara strategi   

dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten dalam 

Subarsono (2005:60) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program akan 

ditentukan oleh tiga aspek yaitu jenis program, beneficiaries ( penerima program ) 

dan organisasi pelaksana program, meskipun  hampir sama namun pandangan 

Korten lebih sempit dibanding pendapat Dunn. Dari pendapat tersebut maka sistem 

kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program  menunjukkan adanya 

keterpengaruhan antara pelaku kebijakan dalam hal ini organisasi  pelaksana,  

kebijakan  atau  program  itu  sendiri  dan  lingkungan  kebijakan maupun  penerima  

program,  dimana   pelaku  kebijakan  sebagai  pencipta  sekaligus menghasilkan 

sistem tersebut dan pelaksana program akan sangat berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan. 

 

 

 

Sumber : W.Dunn (2003 : 44) 



3.3 Model Kebijakan Publik 

1.    MODEL ELTE 

Kebijakan publik dalam model elite dapat dikemukakan sebagai 

preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Teori model elite menyarankan 

bahwa rakyat dalam hubungannya dengan kebijakan publik hendaknya dibuat 

apatis atau miskin informasi. Dalam model elite lebih banyak mencerminkan 

kepentingan dan nilai-nilai elite dibandingkan dengan memperhatikan 

tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Sehingga perubahan kebijakan publik 

hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari merumuskan kembali nilai-

nilai elite tersebut yang dilakukan oleh elite itu sendiri. Dalam model ini ada 2 

lapisan kelompok sosial:  

a.   Lapisan atas, dengan dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu 

mengatur. 

b.  Lapisan tengah adalah pejabat dan administrator. 

c.  Lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang 

diatur. 

Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan 

merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi diantara elit politik 

sendiri. Sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda 

politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi 

mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. 

2. MODEL KELOMPOK 

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan 

kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk 

mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian 

pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari 

berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negoisasi dan 

kompromi. Tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-

kelompok yang berpengaruh dikelola. Sebagai hasil persaingan antara 



berbagai kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah keseimbangan yang 

tercapai dalam pertarungan antar kelompok dalam memperjuangkan 

kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Agar supaya pertarungan ini 

tidak bersifat merusak, maka sistem politik berkewajiban untuk mengarahkan 

konflik kelompok. Caranya adalah: 

1.     Menetapkan aturan permainan dalam memperjuangkan kepentingan 

kelompok 

2.     Mengutamakan kompromi dan keseimbangan kepentingan. 

3.     Enacting kompromi tentang kebijakan publik 

4.     Mengusakan perwujudan hasil kompromi Kelompok kepentingan yang 

berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan 

publik. Tingkat pengaruh kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, 

harta kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, hubungan yang 

erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggota dsb. 

Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses 

pembuatan kebijakan publik. Menelaah kelompok-kelompok apakan 

yang paling berkompetensi untuk mempengaruhi pebuatan kebijakan 

publik dan siapakan yang memiiki pengaruh paling kuat terhadap 

keputusan yang dibuat. Pada tingkat impelemntasi, kompetensi antar 

kelompok juga merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas 

bebijkan dalam mencapai tujuan. 

3.      MODEL INSTITUSIONAL 

(Kebijakan adalah hasil dari lembaga) Yaitu hubungan antara 

kebijakan (policy) dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan 

tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, serta 

diimplementasi oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas dye: dalam 

kebijakan publik lembaga pemerintahan memiliki tiga hal, yaitu : 1. 

legitimasi, 2. universalitas dan ke 3. paksaan. Lembaga pemerintah yang 

melakukan tugas kebijakan-kebijakan adalah: lembaga legislatif, eksekutif 

dan judikatif. Termasuk juga didalamnya adalah lembaga pemerintah daerah 



dan yang ada dibawahnya. Masyarakat harus patuh karena adanya legitimasi 

politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan tersebut. Kebijakan 

tersebut kemudian diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. 

Undang-undanglah yang menetapkan kelembagaan negara dalam pembuatan 

kebijkaan. Oleh karenanya pembagaian kekuasanaan melakukan checks dan 

balances. Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan publik. 

 

4. MODEL INKREMENTAL (Policy as Variatons on the Past) 

Model ini merupakan kritik pada model rasional. Pada model ini 

para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan 

secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. karena beberapa 

alasan, yaitu: 

1.   Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian 

terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi 

perumusan tujuan kebijakan. 

2.   Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak 

diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat 

sebelumnya. 

3.   Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus 

dipertahankan demi kepentingan tertentu 

4.   Menghindari konflik jika harus melakukan proses negoisasi yang 

melelahkan bagi kebijakan baru. 

5.      MODEL SYSTEM THEORY (Policy as sytem output)  

   Pendekatan sistem ini diperkenalkan oleh David Eston yang 

melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi 

merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang 

akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. 

Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik.  Pada dasarnya 

terdapat 3 komponen utama dalam pendekatansistem, yaitu: input, proses dan 

output. Nilai utama model sistem terhadap analisi kebijakan, adalah:  



1.   Apa karakteristik sistem politik yang dapat merubah permintaan menjadi 

kebijakan publik dan memuaskan dari waktu ke waktu. 

2.   Bagaimana input lingkungan berdampak kepada karakteristik sistem 

politik. 

3.   Bagaimana karakteristik sistem politik berdampak pada isi kebijakan 

publik. 

4.   Bagaimana input lingkungan berdampak pada isi kebijakan publik. 

5.   Bagaimana kebijakan publik berdampak melalui umpan balik pada 

lingkungan. 

 Proses tidak berakhir disini, karena setiap hasil keputusan 

merupakan keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan. 

Selanjutnya perubahan lingkunagn inilah yang akan memepengruhi demands 

dan support dari masyarakat. Salah satu kelemahan dari model ini adalah 

terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Seringkali terjadi bahwa apa yang diputusakan oleh permerintah 

memberi kesan telah dilakukannya suatu tindakan, yang sebenarnya hanya 

untuk memelihara ketenangan/kestabilan. Persoalan yang muncul dari 

pendekatan ini adalah dalam proses penentuan tujuan itu sendiri. 

6.      MODEL RASIONAL 

 (Kebijakan sebagai laba sosial maksimum) Kebijakan rasional 

diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial 

tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harus memberikan keuntungan bagi 

masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan 

bila biaya melebihi manfaatnya.  

Banyak kendala rasionalitas, Karakteristik rasionaltias sangat banyak dan 

bervariasi. Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus: 

1. Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya 

2. Mengetahui semua alternatif yang tersedia 

3. Mengetahui semua konsekwensi alternative 

4. Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap alternative 



5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.  

Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat 

diketahui dan dinilai/bobotnya. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara 

konprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat 

tentang rasio biaya dan manfaat. Aplikasi sistem pengambilan keputusan. 

Pada dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat 

tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi 

pembuat kebijakan untuk mementukan arah kebijakana yang akan dibuat. 

Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa 

yang menilai suatu kebijakan. Bersifat rasionalitas ataukan tidak.  

 

7. MODEL PROSES 

(Siklus Kebijakan Publik) Aktivitas politik dilakukan melalui 

kelompok yang memiliki hubungan dengan kebijakan publik. Hasilnya 

adalah suatu kebijakan yang berisi: Identifikasi/pengenalan masalah, 

Perumusan agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan Implementasi 

kebijakan, Evaluasi kebijakan MODEL PILIHAN PUBLIK (Opini Publik) 

Seharusnya ada keterkaitan anatara opini publik dengan kebijakan publik. 

Sehingga tidak timbul perdebatan kapan opini publik seharusnya menjadi 

faktor penentu terpenting yang sangat berpengaruh kepada kebijakan publik. 

Contoh MODEL KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI 

PARKIR : Pada dasarnya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan, dimana sistem terpengaruh oleh lingkungan sehingga kebijakan 

yang diambil akibat pengaruh lingkungan terhadap sebuah sistem politik. 

Sistem politik melalui pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan 

pengambil kebijakan dapat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan masyarakat, 

hal ini disebabkan oleh keinginan mempertahankan status quo oleh 

pemegang kebijakan. Dalam sistem politik Indonesia, pengambil kebijakan 

dan pelaksana kebijakan adalah eksekutif, proses pengambil kebijakan harus 

melalui lembaga legislatif sebagai lembaga legitimate dalam membuat 



kebijakan. Sistem ini dapat terpengaruh oleh tuntutan-tuntutan masyarakat 

sebab adanya andil masyarakat dalam sistem pemilihan pengambil kebijakan. 

Konsep Kebijakan mengenai retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Bengkulu 

pada awalnya telah disiapkan oleh para administrator di pemerintahan yaitu 

dengan melakukan lelang kepada pihak ketiga, kebijakan tersebut akan 

dituangkan pada peraturan walikota, akan tetapi para petugas parkir yang 

menuntut pemerintah daerah kota bengkulu agar tidak melakukan lelang 

zonasi parkir kepada pihak ketiga membuktikan bahwa adanya pengaruh 

lingkungan-sistem politik terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah 

daerah. Pada awalnya pemerintah berkeinginan melakukan lelang zonasi 

parkir dengan tujuan untuk meningkatkan PAD Daerah Kota Bengkulu 

dengan target pencapaian hingga 3,6 milyar rupiah. Kebijakan yang akan 

dilakukan ini tentunya mendapat respon oleh para petugas parkir di Kota 

Bengkulu, sehingga adanya tuntutan untuk membatalkan lelang zonasi parkir 

melalui demonstrasi oleh para petugas parkir. 

 Meningat sistem politik di Indonesia saat ini adalah sistem pemilihan 

langsung dimana semua pengambil kebijakan ingin mempertahankan status 

quo melalui pemilahan dan berharap pencitraan yang positif dikalangan 

masyarakat. Begitu juga para legitimated di lembaga DPRD Kota Bengkulu 

pun ikut memperjuangkan aspirasi petugas parkir tersebut dengan harapan 

bahwa mereka bisa dianggap wakil rakyat yang mengerti dan mampu 

mengaspirasi keinginan rakyat, sehingga munculah dukungan-dukungan 

terhadap tuntutan para petugas parkir. Lingkungan melalui tuntutan dan 

dukungan merupakan input yang berpengaruh terhadap sistem politik 

sehingga kebijakan pembatalan pelelangan zona parkir merupakan out put 

dari sebuah sistem politik pengambil kebijakan yaitu eksekutif. 

 Konsep-konsep yang telah dipersiapkan oleh para administrator 

ternyata dapat berubah karena pengaruh dari lingkungan terhadap sistem 

politik dimana tuntutan-tuntutan yang kemudian mendapatkan dukungan 

mempengaruhi sistem, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah 



pengaruh dari input. Target pencapaian retribusi parkir seolah diabaikan 

tetapi tuntutan petugas parkir diakomodir yang hanya menyatakan sanggup 

menyetorkan retribusi 2,5 milyar. Out put yang dihasilkan tidak lagi 

berorientasi pada peningkatan PAD tetapi lebih pada stabilitas dan 

ketenangan, Out put yang dihasilkan menurut model sistem merupakan untuk 

memelihara ketenangan/kestabilan saja, sebab adanya keinginan 

mempertahankan status quo pada pemilihan kepala daerah serta pencitra 

yang dilakukan oleh lembaga legislatif.  

3.4 Bagaimana TI mengubah proses manajemen  

Konsep manajemen supply chain tidak dapat dipisahkan dari  

perkembangan Teknologi Informasi (TI). Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, 

justru kemajuan teknologi inilah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar dari 

manajemen supply chain. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena esensi dari 

pengintegrasian berbagai proses dan entiti bisnis di dalam domain supply chain 

management adalah melakukan “share” terhadap informasi yang dimiliki dan 

dihasilkan oleh berbagai pihak. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang 

sangat cepat berkembang membuat penciptaan dan penyebaran informasi 

menjadi semakin cepat, murah, dan berkualitas baik. Secara umum, peranan 

teknologi informasi di dalam manajemen supply chain dapat dilihat dari dua 

perspektif besar: 

·       Perspektif Teknis 

·       Perspektif Manajerial 

 Perspektif Teknis 

Dilihat dari sisi teknis, ada dua hal fungsi dari teknologi informasi yang harus 

dipenuhi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran.   

 



Fungsi Penciptaan 

Aspek-aspek yang harus dapat dilakukan oleh teknologi informasi adalah sebagai 

berikut: 

Teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah 

fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan 

ke dalam format data kuantitatif.  Ada dua cara umum yang biasa dipergunakan, yaitu 

secara manual dan otomatis. Yang dimaksud dengan manual adalah dilibatkannya 

seorang user untuk melakukan data entry terhadap fakta-fakta relevan di dalam 

aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu untuk direkam. Misalnya catatan 

pengeluaran keuangan, keluhan pelanggan, pesanan konsumen, pengeluaran barang 

dari gudang, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan cara otomatis di 

sini adalah jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta 

dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data 

entry. Contohnya adalah penggunaan barcode untuk kode barang, smart card untuk 

data pelanggan, kartu kredit untuk pembayaran, dan lainsebagainya. 

·       Teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut 

menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya (stakeholders), yaitu 

manajemen, staf, konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak 

lain yang berkepentingan. Bentuk pengolahan data menjadi informasi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan pengelompokkan data 

sejenis, mendeskripsikan kumpulan data dalam bentuk statistik, membuat 

ringkasan data berdasarkan kelompok tertentu, memperlihatkan karakteristik 

data dari berbagai perspektif, dan lain sebagainya. Bagi manajemen dan staf 

perusahaan, informasi hasil olahan data ini merupakan data mentah yang 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan strategismaupun taktis. 

·       Hasil dari pengambilan keputusan akan memberikan berbagai dampak langsung 

maupun tidak langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan. Informasi yang 



dihasilkan dari pengolahan data sehari-hari dilengkapi dengan pengalaman (jam 

terbang) dan intelektualitas sang pengambil keputusan pada akhirnya akan 

menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge bagi yang bersangkutan. 

Feedback dari hasil pengambilan keputusan ini sangat baik untuk diketahui oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Hasil pengambilan 

keputusan yang baik harus menjadi contoh bagi orang lain di dalam perusahaan, 

sementara hasil yang buruk harus pula dipelajari agar tidak terjadi kembali di 

kemudian hari. Adalah tugas teknologi informasiselanjutnya, untuk mengolah 

informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada, 

menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam 

perusahaan. 

·   Akhirnya, kumpulan dari knowledge yang diperoleh dan dipelajari selama 

perusahaan beroperasi akan menjadi suatu bekal “kebijaksanaan” (wisdom) 

yang tidak ternilai harganya. Wisdom yang diperoleh merupakan hasil dari 

pembelajaran sebuah organisasi (learning organisation) yang akan merupakan 

identitas perusahaan di masa mendatang. Wisdom yang tertanam di masing-

masing individu pelaku aktivitas bisnis sehari-hari diharapkan akan membuat 

perusahaan terkait menjadi sebuah organisasi yang selalu meningkat kinerjanya. 

Merubah knowledge menjadi wisdom merupakan tugas teknologi informasi 

yang terakhir dalam proses penciptaan. Telah banyak aplikasi-aplikasi dalam 

kategori artificial intelligence dan expert system yangtelah diimplementasikan 

di berbagai perusahaan multi nasional untuk menggantikan fungsi manusia 

dalam mengambil keputusan-keputusan kritikal di dalam bisnis. 

  

  



 

 Fungsi Penyebaran 

Terhadap entiti-entiti fakta, data, informasi, knowledge, dan wisdom tersebut, 

teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek 

penyebaran sebagai berikut: 

·       Gathering. Teknologi informasi harus memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu 

untuk mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu 

media penyimpan digital. Media penyimpan tersebut harus mampu untuk 

menangkap berbagai karakteristik unik dari entiti-entiti terkait, yang biasa 

direpresentasikan dalam berbagai bentuk format media (multi-media), seperti: 

teks, suara (audio), citra (image), gambar bergerak (video), dan lain-lain. 

·       Organising. Untuk memudahkan pencarian terhadap entiti-entiti tersebut di 

kemudian hari, teknologi informasi harus memiliki mekanisme baku dalam 

mengorganisasikan penyimpanan entiti-entiti tersebut di dalam media 

penyimpan. Konsep-konsep struktur data, database, dan sistem berkas 



merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap dipergunakan sehubungan dengan 

kebutuhan ini. 

·       Selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entiti-entiti 

tersebut, teknologi informasi harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan 

pencarian dan pemilihan. Teknologi portal merupakan salah satu cara yang 

sedang digemari oleh perusahaan dalam memecahkan permasalahan ini. 

·       Synthesizing. Tidak jarang para pengambil keputusan membutuhkan lebih dari 

satu entiti (gabungan beberapa entiti) untuk memudahkannya melihat situasi 

bisnis perusahaan. Contohnya adalah seorang manajer yang membutuhkan peta 

jalur distribusi rekanannya yang dilengkapi dengan data lengkap karakteristik 

masing-masing jalur. Di sini dibutuhkan gabungan antara media gambar 

(image) dengan teks. Teknologi informasi harus mampu memenuhi kebutuhan 

manajer ini dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan 

yang terintegrasi. 

·       Distributing. Akhirnya, teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang 

dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut 

ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Proses menyebarkan entiti ini harus 

pula memperhatikan tingkat kebutuhannya, seperti kecepatan akses, penting 

tidaknya entiti, dan lain sebagainya. Untuk dapat mendistribusikan entiti multi 

media misalnya, dibutuhkan suatu media transmisi berpita lebar (high 

bandwidth) agar performa penyebaran dapat efektif. 

Perspektif Manajerial 

Dilihat dari sisi bisnis dan manajerial, terutama dalam kaitannya dengan Manajemen 

Supply Chain, ada 4 (empat) peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi 

efektif sebuah teknologi informasi. 

 



Minimize Risks 

 Setiap bisnis memiliki resiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor 

keuangan. Pada umumnya resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai 

hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Contohnya 

adalah kurs mata uang yang berfluktuasi, perilaku konsumen yang dinamis, jadwal 

pemasokan barang yang tidak selalu ditepati, jumlah permintaan produk yang tak 

menentu, dan lain-lain. Saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk 

mengurangi resiko-resiko yang kerap dihadapi oleh bisnis, seperti: forecasting, 

financial advisory, market review, planning expert, dan lain-lain. Problem-problem 

klasik inventori seperti permasalahan lead time, stok barang, jalur distribusi pun telah 

tersedia aplikasinya yang biasanya menggunakan pendekatan simulasi. Kehadiran 

teknologi informasi selain harus mampu membantu perusahaan untuk mengurangi 

resiko bisnis yang ada, perlu pula menjadi sarana untuk membantu manajemen dalam 

mengelolaresiko (managing risks) yang dihadapi sehari-hari. 

Reduce Costs 

 Tawaran lain yang ditawarkan oleh teknologi informasi adalah perbaikan 

efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Peranan teknologi 

informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha mengurangi biaya-biaya 

operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, biasanya ada empat cara yang ditawarkan 

oleh teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya yang kerap dikeluarkan untuk 

kegiatan operasional sehari-hari. Keempat cara tersebut adalah sebagai berikut: 

1.     Eliminasi Proses. Implementasi berbagai komponen teknologi informasi mampu 

untuk menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu 

(non value added processes). Contohnya adalah penyediaan ATM untuk 

mengurangi antrian nasabah di teller masing-masing bank, atau call center untuk 

menggantikan fungsi customer service dalam menghadapi keluhan pelanggan. 



2.     Simplifikasi Proses. Berbagai proses yang panjang dan berbelit-belit (birokratik) 

biasanya dapat disederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai 

komponen teknologi informasi (database dan aplikasi misalnya). Sebut saja 

rangkaian proses permohonan kredit di bank hingga persetujuannya yang 

biasanya harus melalui beberapa meja, dapat dipersingkat dengan menggunakan 

aplikasi intranet. Atau proses transfer uang dari satu bank ke bank lainnya yang 

kerap harus melalui teller kini dapat dilakukan melalui situs bank terkait di 

internet. 

3.     Integrasi Proses. Teknologi informasi juga mampu melakukan pengintegrasian 

beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis (secara 

langsung meningkatkan kepuasan pelanggan). Contohnya adalah proses 

permohonan Surat Ijin Mengemudi. Di negara maju, rangkaian proses serial 

semacam pengambilan foto, sidik jari, tanda tangan, berat badan, dan tinggi 

badan, telah dapat dilakukan secara simultan. Seorang pelamar tidak harus 

menghabiskan waktunya antre dari satu tempat ke tempat lainnya untuk 

melakukan rangkaian kegiatan di atas, tetapi cukup berdiri saja di suatu tempat 

dengan posisi tertentu, sehingga pemotretan, pengambilan sidik jari, 

penimbangan berat dan tinggi badan, serta penandatanganan dapat dilakukan 

secara bersamaan karena adanya perangkatdigital. 

4.     Otomatisasi Proses. Mengubah proses manual menjadi otomatis merupakan 

tawaran klasik dari teknologi informasi. Contohnya adalah aplikasi robotika di 

industri manufaktur untuk menggantikan manusia, atau fuzzy logic untuk 

menggantikan fungsi berbagai mesin dan peralatan, atau scanner untuk 

menggantikan fungsi mata manusia dalam meletakkan dan mencari barang di 

gudang, dan lain sebagainya. 

 

 



Add Value 

 Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value 

bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk 

memuaskan pelanggan saja (customer satisfaction), tetapi lebih jauh untuk 

menciptakan loyalitas (customer loyalty) sehingga pelanggan tersebut bersedia untuk 

selalu menjadi konsumen perusahaan untuk jangka waktu yang panjang (customer 

bonding). Kemampuan menciptakan relasi secara one-to-one antara perusahaan 

dengan pelanggan merupakan kunci dalam menjalin hubungan interaksi yang 

bermanfaat di mata pelanggan, selain usaha perusahaan untuk selalu menciptakan 

produk atau jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat (cheaper, better, faster) 

dibandingkan dengan kompetitor bisnisnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah 

bahwa yang menentukan value atau tidaknya sebuah pelayanan atau proses adalah 

pelanggan atau pasar, bukan internal perusahaan, sehingga teknologi informasi selain 

harus mampu menciptakanvalue tersebut, dapat pula menjadi sarana efektif untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditransformasikan menjadi value bagi pelanggan 

perusahaan. 

Create New Realities 

 Perkembangan teknologi informasi yang terakhir ditandai dengan pesatnya 

teknologi internet, telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi 

perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-business semacam e-commerce, 

e-procurement, e-customers, e-loyalty, dan lain-lain pada dasarnya meruapakan suatu 

cara memandang baru di dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi 

informasi. Price Waterhouse Coopers mengidentifikasi empat tahapan evolusi yang 

akan dihadapi oleh perusahaan modern karena berkembangnya teknologi informasi, 

yaitu: 

1.     Channel Enhancement – bagaimana teknologi informasi menyediakan kanal-

kanal atau cara-cara baru dalam menjalin relasi antara para pelaku bisnis yang 



kesemuanya terkoneksi dengan arena bisnis baru di dunia maya tanpa mengenal 

kendala waktu dan ruang (time and space); 

2.     Value-Chain Integration – bagaimana berbagai perusahaan di dunia melalui 

dunia maya membentuk suatu jejaring bisnis (internetworking) yang saling 

bekerja sama untuk menciptakan produk atau jasa yang semakin lama semakin 

murah, cepat, dan berkualitas baik; 

3.     Industry Transformation – bagaimana dampak dari berbagai kemungkinan bisnis 

dan kerja sama antar perusahaan membawa perusahaan untuk melakukan 

redefinisi terhadap bisnis inti (core business) berdasarkan kompetensinya 

masing-masing, karakteristik produk dan jasa, serta segmentasi industri yang 

berkembang; dan 

4.     Convergence – bagaimana berbagai industri-industri yang terdahulu 

tersegmentasi menjadi saling bersinergi dan berkonvergensi akibat berbagai 

inovasi-inovasi produk dan jasa baru yang mungkin diciptakan dengan 

kehadiran teknologi informasi (across the industry boundaries). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

 

4.1 Kesimpulan 

   Jadi fungsi manajer dalam system  informasi adalah, Menyusun 

perencanaan strategis (masterplan) mengenai pengembangan sistem dan 

teknologi informasi perusahaan, lengkap dengan cetak birunya (blue print), 

Mendefinisikan secara detail kebutuhan sistem informasi perusahaan, terutama 

kebutuhan spesifik dari masing-masing individu yang ada, Menyediakan 

teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan detail yang telah didefinisikan 

tersebut, Memelihara dan mengembangkan teknologi informasi yang dimiliki 

perusahaan agar selalu up-to-date dan dapat dipergunakan oleh seluruh SDM 

perusahaan,  Mengelola hubungan kemitraan dengan pihak-pihak di luar 

perusahaan (vendor) yang bekerja sama dalam hal pengembangan teknologi. 

  

  Kebijakan publik dalam system informasi haruslah memahami isu atau 

masalah  publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut 

banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, 

dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang 

dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan 

masalah  yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, 

setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh 

pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama- sama masyarakat, Untuk 

memahami kebijakan publik banyak sekali faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan tersebut. 
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