
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan jumlah manusia dalam dua abad terakhir yang eksponensial dan 

sangat pesat serta tidak terkontrol di akhir abad ini menimbulkan berbagai macam 

masalah, baik masalah untuk manusia itu sendiri maupun bumi sebagai tempat 

tinggalnya. Demi memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan 

sumberdaya alam yang ada di bumi. Pembangunan kota dan gaya hidup manusia 

yang tidak terkontrol menyebabkan kebutuhan akan energi listrik, air dan 

sumberdaya lainnya meningkat, terutama di daerah perkotaan. 

Diperkirakan bahwa pada tahun 2050 nanti, konsumsi energi global akan 

meningkat dua kali lipat. Karenanya produksi listrik juga meningkat luar biasa 

seraya melepas CO2 yang merupakan kontribusi terbesar sebagai gas rumah kaca. 

Selama kurun waktu ratusan ribu tahun yang lalu konsentrasi CO2 di atmosfir 

hampir konstan pada tingkat 230 ppm, namun sejak revolusi industri pada abad 

18, meningkat tajam dan saat ini berada pada level 400 ppm hanya dalam kurun 

150 tahun. Ini mengakibatkan kenaikan suhu global bumi sebesar 1
o
C. Kalau pola 

konsumsi energi masih seperti sekarang, maka pada tahun 2050, suhu global 

meningkat menjadi 2
o
C, dan itu akan mengakibatkan es di kutub mencair, 

menyebabkan kenaikan permukaan laut yang akan menenggelamkan banyak 

daerah seperti Manhattan di New York, kota Shanghai, dan delta sungai 

Mekhong. 



 

 

Selain itu, kenaikan konsumsi energi listrik seperti itu dapat menimbulkan 

kelangkaan minyak bumi. Hampir separuh dari energi listrik di Indonesia berasal 

dari minyak bumi, dan hanya 5% dari energi terbarukan. Indonesia yang dulu 

terkenal sebagai negara penghasil minyak bumi, saat ini sudah menjadi “net 

importer oil country” dan mempunyai cadangan minyak hanya untuk 20 tahun 

lagi, kurang dari satu generasi. 

Itulah beberapa masalah yang ditimbulkan akibat kerakusan dan kelalaian 

manusia. Namun, jika manusia dapat mengubah pola hidupnya maka semua 

ketakutan akan krisis sumberdaya alam dapat diatasi. Seluruh dunia kini terfokus 

untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan alam yang timbul. Salah satu 

solusinya yaitu dengan menerapkan konsep green building.Ini merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab dari professional di industri bangunan sehubungan 

dengan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. 

Green building adalah bangunan yang sejak perencanaan, pembangunan 

dalam masa konstruksi dan dalam pengoperasian dan pemeliharaan selama masa 

pemanfaatannya menggunakan sumberdaya alam seminimal mungkin, 

pemanfaatan lahan dengan bijak, mengurangi dampak lingkungan serta 

menciptakan kualitas udara di dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Konsep 

green building akan mengurangi konsumsi energi secara signifikan melalui 

beberapa metode desain pasif dan desain aktif. Menggunakan konsep green 

building tidak perlu mengorbankan kenyamanan dan produktivitas akibat 

penghematan energi. Green building tidak hanya hemat energi tapi juga hemat air, 

melestarikan sumberdaya alam, dan meningkatkan kualitas udara serta 



 

 

pengelolaan sampah yang baik. Dalam mengantisipasi krisis air bersih, 

dikembangkan konsep pengurangan pemakaian air (reduce) dengan produksi alat 

saniter yang hemat air, penggunaan kembali air untuk berbagai keperluan 

sekaligus (reuse), mendaur ulang buangan air bersih (recycle), dan pemanfaatan 

air hujan yang jatuh di atap bangunan (rain water harvesting).
1
 

Pengakuan sebuah bangunan sebagai green building didapat setelah 

disertifikasi bedasarkan perangkat penilai (rating tools). GBCI mengembangkan 

perangkat penilai yang disebut Greenship. Negara-negara lain yang sudah 

mengikuti gerakan bangunan hijau juga memiliki sistem ratingnya sendiri. seperti 

misalnya Amerika Serikat memiliki LEED, Singapura memiliki Green Mark, dan 

Australia memiliki Green Star.
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Tabel 1.1 

Perangkat Nilai Green Building di Indonesia 

Jenis Greenship Kategori Greenship 

1 Greenship New Building 1 Appropriate Site Development (ASD) 

2 Greenship Existing Building 2 Energy Efficiency and Conservation (EEC) 

3 Greenship Interior Space 3 Water Conservation (WAC) 

4 Greenship Homes 4 Material Resource and Cycle (MRC) 

5 Greenship Neighbourhood 5 Indoor Air Health and Comfort (IHC) 

  6 Building and Environment Management 

(BEM) 

Sumber: gbcindonesia.org 

Tepat pada 18 Februari 2015 lalu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan kebijakan berkaitan dengan 

green building yang termuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 
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 Persatuan Insinyur Indonesia (pii.or.id) 

2
 Green Buiding Council Indonesia (gbci.org) 



 

 

2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. Berbagai kegiatan dilakukan guna 

mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada segenap lembaga baik itu pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah dimana mereka diharapkan mampu menjadi 

motor awal implementasi peraturan menteri tersebut dengan dipaparkannya 

Konsep Strategi Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 2015-

2019 yang fokus pada penguatan kelembagaan pemerintah daerah, khususnya bagi 

Kota Metropolitan dan kabupaten/kota di wilayah KSN (Kawasan Strategis 

Nasional). Diharapkan dalam strategi tersebut dijaring kerjasama dengan mitra 

strategis pemerintah dimana Kementerian PUPR menjadi leading sector 

pembinaan bangunan gedung dengan melibatkan penyedia jasa/lembaga penilaian 

bangunan gedung hijau seperti Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman dan 

Green Building Council Indonesia (GBCI). 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang 

berkelanjutan di perkotaan. Ini sejalan dengan komitmen nasional pada tahun 

2011, untuk menurunkan emisi GRK secara sukarela sebesar 26% pada tahun 

2020 dari kondisi Business as Usual (BAU) dan mencapai 41% apabila dibantu 

dukungan pendanaan internasional.
3
Hal ini menunjukan keseriusan Indonesia 

untuk ikut menjaga kehidupan dunia seutuhnya, yang merupakan aksi nyata dari 

tujuan negara yang akan ikut campur dalam upaya penertiban dunia. 

Gambar 1.1 
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Walikota Bandung bersama Perwakilan dari IFC dalam Peluncuran Perwal 

KotaBandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau 
 

Sumber: ppidkotabandung.go.id 

 

Kota Bandung merupakan salah satu kawasan strategis nasional, dimana juga 

merupakan kota/kabupaten pertama di Indonesia yang menetapkan kebijakan 

bangunan gedung hijau, melalui Peraturan Walikota Nomor 1023 tentang 

Bangunan Gedung Hijau yang ditetapkan pada 26 agustus tahun 2016. 

Kebijakan ini dilatar belakangi oleh kepadatan Kota Bandung dengan 

semakin bertambahnya jumlah bangunan gedung, yang merupakan suatu 

kemajuan, namun disisi lain juga terdapat sisi negatif berkaitan dengan 

lingkungan dan perubahan iklim. Pemerintah Kota Bandung mempunyai terget 

untuk menurunkan Carbon Footprint (CO2). Perwal ini dipimpin oleh Dinas Tata 

Ruang dan Cipta Karya, dan difasilitasi oleh IFC (International Financial 

Corporation) yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan urban di 

seluruh dunia, yang fokus pada sustainable development khususnya ramah 



 

 

lingkungan. Perwal ini pada dasarnya ingin mewujudkan pembangunan ramah 

lingkungan, hemat energi, selalu mengedepankan aspek-aspek sustainable atau 

yang berkelanjutan.
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Tabel 1.2 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

 

 

Dalam penggunaan daya listrik, berdasarkan data diatas dapat kita ketahui 

bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah pengguna listrik di Kota Bandung selalu 

meningkat, hal ini merupakan bukti nyata bahwa Kota Bandung merupakan kota 

yang setiap tahunnya bertumbuh jumlah bangunannya, dengan kata lain memadat 

dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, rara-rata penambahan jumlah 

pengguna listrik mencapai 43.017 pengguna setiap tahunnya, dengan peningkatan 

daya tersambung sebesar 121.769 Kva. 
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 Konfrensi Pers Walikota Bandung tentang Sambutan dan Harapan atas diterbitkannya Perwal 

Bangunan Gedung Hijau. 
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sudah berganti nama menjadi Dinas Penataan 
Ruang Kota Bandung sejak 2016 lalu dengan dikeluarkannya Perwal 1383 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota 
Bandung. 



 

 

Tabel 1.3 

Pelanggan, Daya Tersambung dan Pendapatan Penjualan PLN berdasarkan 

Jenis Tarif di Kota Bandung Tahun 2016 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

 

 

Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa pengguna listrik terbesar di 

Kota Bandung pada tahun 2016 adalah jenis tarif rumah tangga sebanyak 772.062 

pengguna. Pemakaian daya listrik oleh rumah tangga, atau khusunya hunian 

sebesar 1.051.625 Kva, mencapai 43,5% dari total pemakaian daya listrik Kota 

Bandung tahun 2016. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Pemerintah 

Kota Bandung menerapkan kebijakan bangunan gedung hijau sampai kepada 

hunian/rumah tangga. 

Tabel 1.4 

Data Air Minum yang Disalurkan menurut Jenis Konsumen di Kota Bandung 

Tahun 2016 

 



 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

 

Selanjutnya, dalam hal konsumsi air minum rumah tangga pun merupakan 

konsumen terbesar di Kota Bandung pada tahun 2016, yakni sebanyak 26.826.291 

m
3
, atau mencapai 63,1% dari seluruh konsumsi air minum Kota Bandung yang 

mencapai 42.528.447 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

 



 

 

 
Target Pemkot Bandung dengan Perwal Bangunan Gedung Hijau 
Sumber: PPID Kota Bandung 

 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 tentang Bangunan Gedung Hijau 

dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon maupun aparat pelaksana dalam 

memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, dengan tujuan mewujudkan 

penyelenggaraan bangunan gedung untuk menghemat, menjaga dan menggunakan 

sumber daya secara efisien.
5
 Targetnya yaitu dimana dalam lima tahun ke depan 

diperkirakan akan ada lebih dari 2,7 juta meter persegi gedung yang telah 

mematuhi ketentuan yang ada di peraturan tersebut, atau hampir sejajar dengan 

100 kali luas gedung sate, dan dalam sepuluh tahun ke depan mampu menghemat 

listrik lebih dari 140 ribu Mwh yang setara dengan lebih dari USD 1 juta, yakni 

mencapai setengah triliyun rupiah serta  mengurangi 260 ton CO2 yang setara 

dengan penanaman 90 ribu pohon mahoni dewasa.
6
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Pasal 2 Perwal Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau 

6
 tribunnews.com 



 

 

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan IFC 

(International Finance Corporation), bagian dari kelompok Bank Dunia melalui 

kemitraan dengan Pemerintah Swiss dan Hungaria. Di bawah Indonesia Green 

Building Program, IFC mempromosikan efisiensi energy dan air pada bangunan 

gedung melalui penerapan kebijakan bangunan gedung hijau.Program ini juga 

selaras dengan agenda Pemerintah Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah 

kaca hingga 29% ada tahun 2030.
7
 

Berdasarkan data permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terhitung 

sejak tahun 2010, 90% bangunan di Kota Bandung merupakan bangunan 1-4 

lantai, dan 10% nya diatas 4 lantai. Dari angka 90% tersebut, 80% dintaranya 

merupakan hunian dan 20% nya merupakan bangunan perusahaan, kantor dan 

industri.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5 

 

Data Bangunan di Kota Bandung 

(Berdasarkan Permohonan IMB sejak 2010-2016) 

Bangunan 1-4 Lantai Bangunan diatas 4 Lantai 

90% 10% 
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 okezone.com 

8
 Dinas Tata Ruang Kota Bandung 



 

 

Hunian Bukan Hunian  

80% 20%  

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bandung 

Dari permasalahan iniliah, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul 

“FORMULASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1023 

TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEUNG HIJAU”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kota Bandung merupakan Kota/Kabupaten pertama di Indonesia setelah 

DKI Jakarta yang menerapkan kebijakan bangunan gedung hijau, sehingga 

tidak memiliki contoh ataupun panutan dalam merumuskan kebijakannya. 

Meskipun terdapat kebijakan diatasnya, yakni Permen PUPR namun tetap 

saja karena secara teknisnya ditangguhkan kepada pemerintah daerah. 

Selain itu, kebijakan bangunan gedung hijau yang diterapkan oleh 

Pemerintah Kota Bandung juga bersifat lebih komprehensif jika 

dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI 

Jakarta, dimana jika di DKI Jakarta kebijakan bangunan gedung hijau 

hanya diberlakukan kepada bangunan dengan kriteria lebih dari 3 lantai, 

sedangkan di Kota Bandung berlaku untuk setiap bangunan yang ada 

termasuk pemukiman masyarakat. 

2. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat umum tentang 

gagasan green building sehingga minimnya kontribusi ataupun 



 

 

sumbangsih dalam perumusan kebijakan bangunan gedung hijau di Kota 

Bandung. 

3. Banyaknya masyarakat Kota Bandung yang sama sekali belum 

mengetahui kebijakan Perwal Bangunan Gedung Hijau yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Kota Bandung, dimana menunjukan belum optimalnya 

sosialisasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan ini. 

Sehingga, patut dipertanyakan kembali bagaimana formulasi dari 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan 

Gedung Hijau.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana formulasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 

1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui formulasi Peraturan Waliota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 

tentang Bangunan Gedung Hijau. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan 

bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yakni: 

1. Kegunaan Teoritis 



 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya dalam konteks 

Kebijakan Publik. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, 

penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya 

kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi 

penulis dalam mengembangkan wawasan. 

b. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan maupun koreksi bagi 

Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandung dalam memahami 

formulasi kebijakan yang telah dilakukannya, serta menjadi bahan 

masukan dalam perumusan kebijakan lain di waktu mendatang.  

c. Bagi masayarakat 

Penelitian ini diharapakan mampu menjadi perantara sosialisasi 

kebijakan bangunan hijau sendiri dimana masih minimnya pengetahuan 

masyarakat mengenai kebijakan tersebut, serta memberikan 

pemahaman mendalam akan pentingnya bangunan gedung hijau. 

F. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya kebijakan merupakan suatu upaya ataupun tindakan yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Seperti halnya menurut Said 

Zainal Abidin yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang 



 

 

dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan 

masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.
9
 Namun jika 

merujuk pada definisi kebiajakan menurut Robert R. Dye, kebijakan tidaklah 

selalu upaya nyata dari pemerintah, bahkan diamnya pemerintah dalam menyikapi 

suatu persoalan pun itu sudah merupakan suatu kebijakan. Whatever governments 

choose to do or not to do (pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu).
10

 

Hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) 

kebijakan. Namun sebelum sampai itu semua, hal dasar yang perlu dipelajari 

dalam proses formulasi kebijakan adalah bagaimana para analis kebijakan dapat 

mengenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah-masalah 

privat.
11

 Menurut William Dunn, perumusan masalah akan sangat membantu para 

analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, 

mendiagnosis penyebagian-penyebagian masalah publik, memetakan tujuan-

tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang 

berseberangan/bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang 

baru. Karenanya, menurut Dunn lebih lanjut, terdapat fase-fase yang harus 

dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah, sehingga hasil akhir dari 

kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang tengah 

dihadapi. Fase-fase tersebut terdiri atas; problem search (pencarian masalah), 
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 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Jakarta; Salemba Humanika, 2012, hal. 19. 

10
 Ibid, hal 6. 

11
 Masalah publik merupakan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat luas, dan 

dampaknya pun bersifat luas, sedangkan masalah privat adalah masalah yang dirasakan oleh 
sesorang atau sekelompok orang sehingga dampaknya pun bersifat terbatas. 



 

 

problem definition (pendefinisian masalah), problem specification 

(menyepesifikasi masalah), dan problem sensing (pengenalan masalah).
12

 

Proses perumusan kebijakan merupakan langkah berikut setelah identifikasi 

dan perumusan masalah. Pada taraf ini, bermacam alternatif strategi 

diperhitungkan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang berdasarkan atas nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat. Perhitungan terhadap nilai-nilai ini sangat 

bergantung pada pendekatan yang dipakai. Ada pendekatan yang menggunakan 

model rasional, ada pendekatan dengan model inkremental, model kelompok, 

teori permainan (games theory), dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan ini 

mempunyai penilaian-penilaian yang berbeda dalam melihat hakikat dari 

kebijakan publik yang dengan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap proses 

perumusan kebijakan. 

Sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan 

oleh perumusan kebijakan ini. Banyak kebijakan yang secara umum dipandang 

para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat, seingga 

tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, ada kebijakan yang 

kelihatannya kurang bermutu dilihat dari substansinya, namun diterima 

masyarakat karena mewakili aspirasinya. Sekaliapun dalam pencapaian tujuan 

terdapat banyak kekurangannya.
13

 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan 

Gedung Hijau merupakan suatu kebijakan yang strategis, dimana pada dasarnya 
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 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung; Alfabeta, 2008, hal. 96-97. 
13

 Said Zainal Abidin, Op.cit., hal. 109-110. 



 

 

bertujuan untuk penghematan dalam pengunaan sumber daya guna menyikapi 

permasalahan global, yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat baik generasi sekarang maupun mendatang. 

Dalam formulasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 

tentang Bangunan Gedung Hijau, perlu memperhatikan suatu model formulasi 

kebijakan. Paine dan Naumes menawarkan suatu model proses pembuatan 

kebijakan merujuk pada model sistem yang dikembangkan oleh David Easton. 

Model ini menurut Paine dan Naumes merupakan model deskriptif karena lebih 

berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. 

Menurut paine dan Naumes, model ini disusun hanya dari sudut pandang para 

pembuat kebijakan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam 

perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan masalah yang 

akan menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal 

dan eksternal, memuaskan permintaan lingkungan, dan secara khusus memuaskan 

keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri. 

Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari 

interaksi yang terbuka dan dinamis antara para pembuat kebijakan dengan 

lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs 

dan outputs). Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan 

menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. 

Paine dan Naumes memodifikasi pendekatan ini dengan menerapkan langsung 

pada proses pembuatan kebijakan. Menurut model sistem, kebijakan politik 

dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan 



 

 

tadi dipandang sebagai keluaran (outputs) dari sistem politik. Sistem politik 

adalah sekumpulan struktur untuk dan proses yang saling berhubungan yang 

berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu 

masyarakat. Hasil-hasil (outputs) dari sistem politik merupakan alokasi-alokasi 

nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakan kebijakan 

politik. Di dalam hubungan antara keduanya, pada saatnya akan terjadi umpan 

balik antara output yang dihasilkan sebagai bagian dari input berikutnya. 

Dengan penjelasan yang demikian, maka model ini memberikan manfaat 

dalam membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap pembentukan 

kebijakan. Selain itu, model ini juga menyadarkan mengenai beberapa aspek 

penting dari proses perumusan kebijakan, seperti misalnya bagaimana masukan-

masukan lingkungan mempengaruhi substansi kebijakan publik dan sistem politik 

dan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi lingkungan dan tuntutan-tuntutan 

berikut sebagai tindakan, kekuatan atau faktor-faktor apa saja dalam lingkungan 

yang memainkan peran penting untuk mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan 

pada sistem politik.
14

 

Menurut Thomas R. Dye, suatu kebijakan tidak mungkin berwujud dalam 

ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan 

lingkungan sekitar. Karena itu, kebijakan yang ditawarkan oleh model ini adalah 

model formulasi kebijakan yang berangkat output suatu lingkungan atau sistem 

yang tengah berlangsung. Dalam pendekatan ini dikenal lima instrumen penting 
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untuk memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan yaitu: input, 

proses/transformasi, output, feedback, dan lingkungan itu sendiri. Input kebijakan 

publik dalam konteks model sistem tidak hanya berupa tuntutan dan dukungan 

tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar yang dapat menekannya. Selain itu, 

umpan balik (feedback) menjadi hal penting lain selain ketiga komponen tersebut 

dimuka. 

Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran 
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