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ertama-tama kami panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya 
kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, rahmat, dan 

berkah-Nya, sehingga penulisan buku kami yang berjudul Analisis 
Kebijakan Publik berhasil diselesaikan dengan baik. 

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa Ilmu Ekonomi yang 
lahir pada tahun 1776 bersamaan dengan terbitnya bukunya Adam 
Smith yang berjudul The Wealth of Nations, telah mengalami 
perkembangan yang pesat, dengan munculnya kecabangan ilmu 
ekonomi, seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi 
transportasi, ekonomi industri, ekonomi perkotaan, ekonomi 
regional, ekonomi ketenagakerjaan, dan lainnya. 

Dalam bidang publik telah diintroduksikan ilmu Pilihan Publik 
(Public Choice) sekitar pertengahan dekade 1930-1940, yang 
kemudian muncul beberapa kecabangannya yaitu public economics 
(ekonomi publik), public finance (keuangan Negara), dan public 
policy (kebijakan publik). Pilihan publik membahas cara pemerintah 
menyusun program ekonominya, yang memberikan kesejahteraan 
kepada masyarakat banyak, memilih di antara berbagai alternatif 
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yang terbaik (the best economic program). Dengan demikian 
pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan ekonomi public 
yang dilakukan adalah tepat dan terarah dan bermanfaat bagi 
masyarakat banyak dan bagi kepentingan publik. Jelaslah, bahwa 
terdapat keterkaitan yang erat antara pilihan publik, kebijakan 
publik, dan kepentingan pubik dalam upaya mewujudkan 
masyarakat adil, mandiri, dan kebinekaan. 

Kebijakan publik merupakan agenda yang akan dilakukan 
pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik, yaitu untuk 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kebijakan publik (public 
policy) sangat penting peranannya, maka sudah selayaknya untuk 
dipelajari sebagai suatu studi atau mata kuliah tersendiri. Kepenting-
an publik sebagai obyek pembahasan sudah sangat luas dilakukan 
dalam bidang kepemerintahan maupun dalam bidang akademik 
(keilmuan) secara luas dari aspek ekonomi, sosial, administrasi publik 
(public administration), dan politik. Kepentingan rakyat dan 
kepentingan masyarakat telah menjadi sangat penting dan mendasar 
sebagai sasaran dan tujuan pembangunan yang dilakukan di hampir 
semua negara di dunia nampaknya sudah menjadi paradigma baru 
dalam pembangunan. 

Beberapa tujuan perekonomian yang penting adalah: (1) 
peningkatan pemerataan dalam kesempatan pendidikan, pelayanan 
kesehatan, dan hak-hak dasar rakyat, (2) memperkecil kesenjangan 
(ketimpangan) dalam pendapatan. Peranan pemerintah diperlukan 
untuk mendistribusikan pendapatan secara adil melalui perpajakan 
progresif, mengenakan pajak yang tinggi terhadap yang kaya, yang 
selanjutnya digunakan untuk membantu yang miskin, serta (3) 
memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki 
bakat, kemampuan, dan kejeniusan untuk bekerja keras meningkat-
kan perekonomian masyarakat. 

Peranan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi yang tinggi, di samping itu melaksanakan 
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pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan stabilitas 
ekonomi yang mantap dan dinamis serta berkeadilan bagi seluruh 
rakyat, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, 
serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih tingi. Terdapat 
tiga fungsi utama pemerintah yaitu menciptakan (a) efisiensi, (b) 
keadilan dan (c) stabilitas. 

Kami tertarik dan terpanggil menulis buku ini karena kebijakan 
publik merupakan ilmu yang kontemporer dan diperlukan pada masa 
sekarang, di samping itu kami mendapat dorongan yang tulus dari 
isteri tercinta Andi Hafsah Pakki dan dukungan kuat dari anak-anak 
tersayang, yaitu (1) Prof. DR. dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.THT-KL, 
(K), (2) Ir. Sakti Adji Adisasmita, M.Si., M.Eng.Sc., Ph.D., (3) Dra. Asli 
Alifyanti, Apth., (4) Ir. Alif Abadi, MM., dan (4) DR. dr. Muhammad 
Fajar Perkasa, Sp.THT-KL, (K). Untuk itu semua kami sampaikan 
apresiasi yang mendalam. 

Diharapkan buku ini memberikan manfaat positif menambah 
wawasan akademik dalam mendalami khasanah di bidang kebijakan 
public, terutama kepada para mahasiswa S2, pemerhati, para 
pengambil keputusan dan perumus kebijakan pembangunan. 

Akhirnya kepada khalayak masyarakat yang tertarik membaca 
dan memiliki buku ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi yang 
tinggi. 

 

Makassar, februari 2014 

Penulis/Pengarang, 

 

 

Prof. DR. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. 
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