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Bacalah secara cermat seluruh petunjuk dan soal-soal di bawah ini, baru 
kemudian mengerjakannya dengan bagian yang dianggap paling mudah. 
Untuk jawaban kelompok soal A dan B dikerjakan dalam lembaran soal 
ini. Jawaban kelompok soal C dikerjakan pada lembar kertas kerja yang 
telah disediakan.  

 
 
A. Lingkari huruf A, B, C, atau D dari alternatif jawaban di bawah ini yang 

Sdr. anggap benar. 
 
1. Thomas R. Dye mengartikan kebijakan pemerintah sebagai: 

A. Pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat 
B. Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu 
C. Serangkaian program yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah 
D. Pemilihan alternatif tindakan pemerintah yang terbaik 
 

2. Tujuan dirumuskannya kebijakan pemerintah adalah: 
A. Untuk mengatur kehidupan masyarakat 
B. Agar anggota masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang 
C. Untuk memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara 
D. Untuk meningkatkan pemenuhan kepentingan publik 

 
3. Dilihat dari kepentingan legislatif, dengar pendapat antara pemerintah dan 

DPR adalah untuk:  
A. Menilai dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah 
B. Menjelaskan kebijakan pemerintah kepada DPR 
C. Pemerintah mencari dukungan politis dari DPR atas kebijakan-

kebijakannya 
D. DPR mencari masukan yang berharga dari pemerintah 
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4. Pidato Presiden pada sidang DPR/ MPR menjelang sidang umum MPR, 
dapat diartikan sebagai: 
A. Sumbangan pikiran Presiden sebagai warganegara Indonesia 
B. Praktek konvensi ketatanegaraan RI yang penting 
C. Campur tangan eksekutif terhadap legislatif 
D. Kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif 

 
5. Model institusional memusatkan perhatiannya pada: 

A. Lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, ataupun 
yudikatif yang mempunyai peranan merumuskan kebijakan pemerintah di 
semua jenjang pemerintahan 

B. Fungsi lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah 
C. Fungsi dan peranan lembaga-lembaga departemen dan non-departeman 

dalam proses kebijakan 
D. Struktur lembaga-lembaga pemerintah dan prosedur serta mekanisme 

politik yang dijalankan 
 
6. Suatu kebijakan barulah sah dan mempunyai nilai otoritatif bila: 

A. Disetujui oleh lembaga legislatif 
B. Dirumuskan dan disahkan oleh lembaga pemerintah 
C. Telah mempunyai kekuatan hukum 
D. Telah diuji kebenarannya di masyarakat 

 
7. Apabila struktur lembaga pemerintah berubah, maka kebijakan 

pemerintahpun berubah. Pernyataan itu tidak selalu benar karena:  
A. Perubahan kebijakan pemerintah sangat tergantung dari kemauan politik 

pemerintah pusat 
B. Lembaga yang baru tidak selalu harus diikuti dengan kebijakan yang baru 

pula 
C. Proses perumusan kebijakan pemerintah tidak berjalan dalam kondisi 

yang vakum 
D. Kebijakan dasar yang ada tetap bisa dijalankan sebagaimana mestinya. 

 
8. Tujuan adanya kelompok kepentingan adalah untuk: 

A. Memperjuangkan agar kepentingannya lebih dominan daripada kelompok 
lain 

B. Membantu pemerintah untuk mendinamisasikan kehidupan politik 
C. Mengajukan tuntutan-tuntutan dan memaksakan kepentingan-kepentingan 

kepada pemerintah 
D. Menyalurkan kehendak rakyat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah 
 

9. Model kelompok memandang kebijakan pemerintah sebagai: 
A. Perimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok 
B. Perjuangan kelompok dalam mempengaruhi kebijakan politik 
C. Usaha pemerintah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompok 
D. Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif bagi semua anggota kelompok 

 
10. Kelemahan model kelompok adalah: 

A. Dalam suatu negara dimana pemrintahnya kuat tidak akan terjadi 
persaingan antar kelompok 
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B. Terlalu teoritis dan tidak mendapat dukungan fakta empiris 
C. Terlampau mengecilkan arti pentingnya peranan pejabat dan lembaga 

pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah 
D. Persaingan antar kelompok akan mengganggu stabilitas politik, sehingga 

pemerintah tidak dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pemerintah 

 
11. Model elit massa memandang kebijakan pemerintah sebagai: 

A. Pencerminan nilai-nilai dan kepentingan utama dari golongan elit yang 
sedang berkuasa 

B. Proses dimana elit yang merumuskan kebijakan sedangkan massa adalah 
pelaksana kebijakan 

C. Pernyataan keinginan elit yang harus dipenuhi oleh massa 
D. Ketiga-tiganya 

 
12. Salah satu kelemahan model elit massa adalah: 

A. Kepentingan massa tidak terwakili 
B. Sering mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi 
C. Landasaan teorinya lemah 
D. Tidak mempunyai bukti-bukti empirik 

 
13. Model sistem politik memandang kebijakan pemerintah sebagai: 

A. Respons sistem politik terhadap kekuatan dan tekanan lingkungan yang 
ada di sekitarnya 

B. Kaitan dari berbagai kekuatan politik yang terlibat dalam proses kebijakan 
C. Hubungan berbagai subsistem politik yang membentuk suatu sistem politik 
D. Aktivitas berbagai lembaga politik dalam merumuskan kebijakan 

pemerintah 
 
14. Faktor-faktor IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam konteks model sistem politik 

dapat dikelompokkan ke dalam sub-sistem: 
A. Masukan (input) 
B. Keluaran (output) 
C. Lingkungan (environment) 
D. Proses konversi (conversion process) 

 
15. Model rasional komprehensif sangat menekankan pada penerapan “mens-

ends appproach”, artinya: 
A. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan 
B. Pendekatan yang berorientasi pada pemilihan cara-cara yang paling baik 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
C. Pendekatan pencapaian tujuan yang paling rasional 
D. Pendekatan yang didasarkan atas “untung rugi” dalam rangka mencapai 

tujuan 
 
16. Model inkremental memandang kebijakan pemerintah sebagai: 

A. Suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya 
merubah atau merubahnya sedikit-sedikit 

B. Suatu proses mencari alternatif kebijakan seperlunya saja 
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C. Proses perubahan kebijakan pemerintah yang dilakukan secara 
evolusioner 

D. Suatu proses mengubah alternatif kebijakan secara sedikit-sedikit 
 
17. Menurut model inkremental, suatu kebijakan dapat dikatakan baik bila: 

A. Didasarkan atas alternatif-alternatif yang ada 
B. Tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan terus menerus 

diredefinisikan 
C. Semua pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan sepakat 

terhadap kebijakan yang dibuat 
D. Alternatifnya diubah sedikit demi sedikit 

 
18. Mixed Scanning sering dikatakan sebagai model yang kompropistis, artinya: 

A. Memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada model rasional dan 
inkremental 

B. Memadukan semua karakteristik yang ada pada kedua model sebelumnya 
(rasional dan inkremental) 

C. Bila kedua model tersebut dilaksanakan secara terpisah akan nampak 
kebaikan-kebaiakannya 

D. Meneliti kebaikan dan keburukan kedua model 
 
19. Kritik mixed scanning terhadap model rasional adalah: 

A. Dengan menganalisis semua alternatif, model rasional terjebak ke dalam 
irasionalitas 

B. Mengabaikan karakteristik model-model lain 
C. Penerapannya sulit pada kondisi dimana terdapat konflik nilai diantara 

perumus kebijakan 
D. Perumus kebijakan sebagai manusia diliputi banyak keterbatasan 

 
20. Model mixed scanning memanfaatkan model rasional dan model inkremental 

secara fleksibel, yaitu tergantung dari: 
A. tujuan yang hendak dicapai 
B. tersedianya informasi yang cukup bagi perumus kebijakan 
C. masalah dan situasinya 
D. kondisi yang memungkinkan 

 
B. Pilihlah alternatif jawaban di bawah ini dengan melingkari jawaban  yang 

Sdr anggap benar. 
 
 
1. Menurut Thomas R. Dye, lembaga pemerintah itu mempunyai kewenangan 

dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintah karena: 
(1) Lembaga pemerintahan itu memberikan pengesahan terhadap kebijakan 

pemerintah 
(2) Kebijakan pemerintah itu bersifat universal dan dapat disebarluaskan 

kepada seluruh warganegara 
(3) Pemerintah mempunyai hak monopoli untuk memaksakan berlakunya 

kebijakan pemerintah 
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(4) Pemerintah dalam prakteknya selalu memencarkan kekuasaannya 
(dispersion of power) 

 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
2. Alasan mengapa masing-masing kelompok dalam masyarakat cenderung 

mengembangkan adanya mekanisme check and balance adalah karena: 
(1) Mekanisme itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 
(2) Masing-masing kelompok tidak ingin kalah dalam persaingan antar 

kelompok 
(3) Masing-masing kelompok ingin mempunyai kesempatan yang sama dalam 

mempengaruhi kebijakan pemerintah 
(4) Menerapkan salah satu fungsi kelompok dalam masyarakat 

 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
3. Upaya orang supaya dapat memperoleh posisi sebagai elit adalah: 

(1) Meningkatkan status sosiel ekonomi 
(2) Meningkatkan aktualisasi diri 
(3) Meningkatkan profesionalisme 
(4) Meningkatkan keterampilan 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
4. Proses mengubah input menjadi output dalam model sistem politik dikenal 

dengan nama:  
(1) Conversion process 
(2) The black box 
(3) With input 
(4) Political process 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
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D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
5. Implementasi kebijakan pemerintah pasti mempunyai dampak yang biasanya 

dikenal dengan sebutan: 
(1) impacts 
(2) consequences 
(3) risks 
(4)  influence 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
6. Menurut model rasional komprehensif, penentuan suatu kebijakan pemerintah 

yang dapat dikatakan “baik” apabila: 
(1) Didasarkan atas pemilihan cara-cara yang paling tepat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan 
(2) Dilakukan analisis yang mendalam terhadap biaya yang diperlukan 

dibandingkan dengan hasil/ keuntungan yang bakal diperoleh 
(3) Tersedia informasi dan alternatif yang komprehensif serta analisis yang 

mendalam terhadap setiap faktor yang relevan 
(4) Betul-betul dilaksanakan secara gradual untuk memecahkan masalah-

masalah sosial yang konkrit 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
7. Menurut Charles E. Lindblom penerapan model rasional komprehensif akan 

mengalami banyak kesulitan karena:  
(1) Tidak ada nilai-nilai masyarakat yang sepenuhnya disepakati oleh 

anggota-anggotanya 
(2) Nilai-nilai yang saling bertentangan tidak dapat diperbandingkan atau 

dinilai bobotnya 
(3) Banyaknya hambatan untuk mengumpulkan semua informasi untuk 

mengenali dan menilai semua alternatif kebijakan 
(4) Para pembuat kebijakan memiliki kepentingan pribadi yang dapat 

menghalangi mereka melakukan sessuatu secara rasional 
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Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
8. Para ahli banyak mengomentari kebaikan model inkremental karena alasan: 

 
(1) Analisisnya sederhana 
(2) Berlandaskan sistem nilai 
(3) Menjamin stabilitas sistem politik 
(4) Mempertimbangkan sebagian kecil alternatif kebijakan  
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
9. Kebaikan model mixed scanning menurut Boss adalah:  

(1) Dapat  memanfaatkan baik pendekatan rasional maupun inkremental 
pada berbagai situasi yang berbeda 

(2) Mampu menyesuaikan dengan adanya pengaturan lingkungan yang 
berubah dengan cepat atau kondisi khusus 

(3) Mengakui adanya kapasitas yang ada pada diri pembuat kebijakan 
(4) Memiliki potensi lebih besar untuk mewujudkan tujuan-tujuannya 

dibandingkan dengan model rasional komprehensif maupun inkremental 
yang dilakukan secara terpisah-pisah 

 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 
E. bila semua benar 

 
10. Bila pembuat kebijakan perlu mengamati secara detail suatu obyek atau 

sasaran tertentu (truncated scanning) maka pendekatan yang dipakai adalah: 
(1) Mixed scanning 
(2) inkremental 
(3) the principle of bounded rationality 
(4) rasional dan inkremental 
 
Pilihlah jawaban: 
A. bila (1) dan (2) benar 
B. bila (1) dan (3) benar 
C. bila (2) dan (3) benar 
D. bila (1), (2) dan (3) benar 



Wayan Gede Suacana: Soal Ujian Semester Kebijakan Pemerintah________________________________8 

E. bila semua benar 
 
 
C. Kerjakan 3 (tiga) dari 6 (enam) soal di bawah ini. Catatan: Sdr.  yang  
     NPM-nya ganjil wajib mengerjakan soal bernomor ganjil demikian     
     sebaliknya,  
 
1.  A. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup studi kebijakan pemerintah (public 

policy studies). Apa perbedaannya dengan  teori pembuatan keputusan 
(decision making theory)  

B. Mengapa menurut Thomas R. Dye, “apa yang tidak dilakukan oleh 
pemerintah” juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan. Jelaskan beserta 
contohnya. 

 
2.  A.. Berikan korelasi studi kebijakan (policy studies) dengan ilmu 

pemerintahan, serta tahapan mana dalam proses kebijakan yang menjadi 
focus of interest ilmu pemerintahan. 

      B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bureaucratic politics type dalam  
           hubungan tipe kebijakan dengan partisipasi masyarakat. 
 
3.  A. Apa yang dimaksud dengan public problems dan Issues dalam kaitan 

dengan   
           studi kebijakan, serta berikan masing-masing contohnya.  
      B. Pendekatan model sangat populer dalam studi kebijakan (policy studies). 

Menurut Sdr. apa saja sebenarnya fungsi model tersebut. 
 
4. A. Apa yang dimaksud dengan public problem dan Issues dalam studi  
           kebijakan pemerintah. Berikan masing-masing contohnya. 
      B. Dalam setiap proses formulasi kebijakan akan selalu melibatkan policy  
          actors. Menurut Sdr. siapa-siapa saja yang dapat disebut  sebagai policy  
         actors. 
 
5. Sebut dan jelaskan secara singkat dua model pendekatan dalam studi  
      kebijakan pemerintah. 
       
 
6. Mixed Scanning Model yang dianggap cukup ideal memadukan dua model 

yang berbeda. Sebutkan kedua model itu, serta deskripsikan kebaikan dan 
kekurangan dari model campuran ini dengan mengambil contoh sebuah 
kebijakan pemerintah di Indonesia. 

 
 

 

TUJUAN AKHIR PENDIDIKAN ADALAH PEMBENTUKAN KARAKTER 
JUJUR DAN PERCAYA DIRI AKAN MENGEMBANGKAN 

KARAKTER DAN KEPRIBADIAN  
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