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Abstract 

 
Crisis of public confidence in the institution of Parliament from day to day more and more worrying. Bad press from the media 

involving members of Parliament are familiar to most people. In line with this, the role of public relations is very important, 

especially to neutralize the existing news. The results showed, that the publication of the Secretariat of the East Java Provincial 

Parliament For Public Relations East Java Provincial Parliament carry out its role as a communication technician or as executor 

of communication between the organization to the public, through print / electronic and oral (spoken person) or face to face, and 

so on. And running a communication model of public information or public information model, which is one direction ie from the 

organization to the public. This model is only concerned with sheer output without receiving feedback from the audience. 

Submission of communication in this model also has never conducted research on what became the needs of society, only 

concerned with sheer output regardless of the effectiveness of the communication. 
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Pendahuluan  

 

 

Dalam terminologi administrasi publik, terminasi di-

kaitkan dengan proses kebijakan publik dan menjadi 

bagian integral dari siklus kebijakan – yang meliputi 

inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evalusi, dan 

terminasi (Brewer dan deLeon 1983). Dengan demiki-

an, terminasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari aksi-

aksi yang mendahuluinya. Walaupun demikian, harus 

diakui bahwa terminasi kebijakan belum mendapatkan 

perhatian yang luas dalam literatur administrasi dan 

kebijakan publik. Meski diakui sebagai komponen vital 

dalam pembuatan keputusan dan administrasi, namun 

terminasi merupakan target yang sering terabaikan 

dalam proses kebijakan (Behn 1978, dalam Wise and 

O‘Leary, 2003). Hal ini pun ditegaskan oleh John, 

bahwa para manajer publik dan pejabat politik sangat 

paham dan mengetahui lebih banyak mengenai bagai-

mana melaksanakan (implementasi) sebuah kebijakan, 

namun mereka memiliki pengetahuan yang terbatas 

tentang bagaimana menghentikan (terminasi) kebijakan 

(1997, 238).  

Dengan dimasukannya terminasi sebagai salah 

satu tahap kebijakan merupakan pengakuan bahwa ke-

bijakan tertentu tidak dapat bertahan lama; ketika 

sasaran sebuah kebijakan dicapai dan dipertahankan, 

maka relevansi dan daya aplikasinya hendaknya diper-

timbangkan kembali.  

Makna Terminasi Kebijakan Publik 

 

Terminasi kebijakan semestinya dipandang sebagai 

sebuah langkah penting untuk melakukan koreksi 

terhadap sebuah kebijakan yang ada, serta untuk meng-

alokasikan risorsis secara lebih efisien. Sehingga tertun-

danya proses terminasi sebuah kebijakan yang dinilai 

cacat akan berakibat pada bahaya yang ditimbul-kan 

oleh sebuah kebijakan tersebut. Dalam bahasa yang 

lebih sederhana, Brewer (1978) menandaskan bahwa 

terminasi merupakan upaya penyesuaian (adjustment) 

kebijakan yang dianggap disfungsi, redundant, out-

moded, atau unnecessary. Namun, karena merupakan 

upaya penggantian yang lebih diarahkan oleh berbagai 

faktor politik, keberhasilan proses terminasi kebijakan 

merupakan aktivitas politik yang paling problematik. 

Tujuannya adalah untuk merubah kebijakan atau pro-

gram yang disfungsi atau outmoded dan memudahkan 

pencapaian sasaran kebijakan.  

Terminasi kebijakan publik dapat diartikan 

sebagai sebuah konklusi yang cermat dan hati-hati atau 

penghentian fungsi, program, kebijakan, atau organisasi 

tertentu (Brewer & deLeon 1983; deLeon 1978). Sifat 

kehati-hatian ini menunjukkan bahwa upaya yang 

dilakukan adalah rasional; terminasi adalah perilaku 

yang terencana sebelumnya menyangkut penghentian 

atau penutupan sebuah organisasi atau kebijakan publik 
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tertentu. Terminasi dipandang sebagai outcome dari 

suatu proses politik namun rasional.   

Terminasi juga bisa muncul ketika dalam periode 

waktu yang lama terjadi kemunduran risorsis (Bardach 

1976). Apabila terminasi tidak dilakukan secara tepat, 

maka kebijakan tersebut akan mengakibatkan efek yang 

berbahaya, baik dilihat dari aspek materialnya maupun 

ideologinya (deLeon 1987). 

Terminasi kebijakan bisa dipandang sebagai 

―akhir‖ dari sebuah kebijakan atau program yang telah 

mencapai tujuan maupun ―awal‖ dari proses perbaikan 

kebijakan terdahulu yang keliru (deLeon 1978). Para 

pengambil keputusan memiliki tanggung jawab untuk 

secara peka memantau kebijakan publik mana yang 

tidak efisien dan efektif dan selanjutnya sesegera mung-

kin mengeliminir kebijakan tersebut.  

 

Mengapa Terminasi Kebijakan Jarang Dilakukan?  

 

 

Untuk menghentikan suatu kebijakan atau program 

publik tidaklah mudah. Bahkan, argumentasi efisiensi 

dirasa tidak cukup untuk melakukan terminasi kebijak-

an atau program (Bardach 1976; Behn 1976, 1978; 

Biller 1976; Cameron 1978; Daniels 1997; deLeon 

1978, 1987, 1997a; Frantz 1992, 1997; Katzenbach 

1958). Hal ini dapat dimaklumi karena terminasi 

kebijakan sangat mungkin berkaitan dengan aspek-

aspek politis di dalamnya. Bahkan terminasi kebijakan 

atau program dapat dikatakan sebagai suatu pertarungan 

antara political will dan skill (Frantz, 2002). Deborah 

Stone, dalam ―Policy Paradox‖ bahkan menolak model 

pembuatan keputusan yang menekankan pada efisiensi, 

sebaliknya ia merangkul model politik yang menekan-

kan bagaimana orang menggunakan ide-idenya untuk 

dapat meraih dukungan politik dan menghilangkan 

dukungan para oponent nya (dalam Frantz, 2002). 

Untuk mencapai sasaran dari proses terminasi, 

pembuat keputusan harus mengetahui kebijakan mana 

yang dianggap disfungsi, dan perlu membentuk kon-

figurasi kekuatan politik yang mendukung proses ter-

minasi. Ada beberapa faktor yang menghambat proses 

pelaksanaan terminasi sebuah kebijakan. Kadangkala 

keraguan akan daya intelektual dalam memahami isu-

isu yang berhubungan dengan persoalan tertentu bisa 

menjadi salah satu faktor. Hal ini diperkuat dengan 

keengganan para pemimpin politik maupun birokrat 

untuk mengakui kesalahan di waktu lampau. Disamping 

itu, organisasi pada dasarnya diciptakan untuk melak-

sanakan fungsi pelayanan dan menjalin relasi, semen-

tara lingkungan yang adaptif cenderung meningkatkan 

kelanggengan institusi (institutional permanence). Juga, 

terbentuknya koalisi anti-terminasi yang solid ber-

potensi menghambat proses implementasi terminasi 

kebijakan. Dan tidak kalah pentingnya, besarnya 

ongkos yang harus ditanggung untuk menggagas proses 

terminasi dapat menghambat proses terminasi. Lagi-

pula, seringkali biaya untuk melakukan terminasi 

sebuah kebijakan lebih besar ketimbang kalau kebijak-

an tersebut tetap diteruskan. Biaya untuk melakukan 

penggantian sebuah kebijakan dengan kebijakan 

lainnya (terkadang merupakan sebuah kebijakan yang 

redundant) dapat dipandang sebagai suatu taktik yang 

lemah dalam mencapai tujuan ekonomi jangka pendek. 

Ongkos politik (political costs) bersifat intrinsik dimana 

esensi terminasi adalah pengakuan akan kesalahan, 

sementara seperti yang dikemukakan diatas, para 

pejabat dan pemimpin politik seringkali enggan untuk 

mengakui kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Bagi 

pejabat pemegang jabatan politis, kesalahan merupakan 

suatu beban psikologis dan potensial untuk diberikan 

hukuman (Bardach, 1976). Biaya finansial dan legal 

lebih nyata. Meskipun obligasi legal tidak terkait secara 

kuat dengan kesepakatan kontraktual, namun terminasi 

dapat mengganggu komitmen pemerintah (Behn 1978). 

Biaya emosional (emotional costs), meski terkesan 

subyektif dan irasional, namun dapat muncul karena 

disrupsi membangkitkan perasaan yang kuat terhadap 

pihak-pihak yang dikorbankan. Lagipula, emosi karena 

adanya disrupsi dari status quo dan politik dapat 

mengakibatkan terjadinya kekacauan. 

Namun faktor yang dianggap sebagai pengham-

bat utama terminasi adalah kelembaman kebijakan (po-

licy-inertia). Tetapi hal tersebut dapat diatasi jika para 

pembuatan kebijakan mampu mengenali dan menang-

kal kekuatan-kekuatan anti terminasi (Frantz 19-92). 

Oleh karenanya, kelembaman (inertia) dan ham-batan 

yang lain harus dapat diatasi sebelum proses ter-minasi 

dilakukan. 

Keterangan diatas diperkuat oleh Bardach (1976) 

yang menyatakan bahwa proses terminasi seringkali 

terhambat karena keraguan para politisi bahwa 

terminasi kebijakan dapat merusak perangkat sebuah 

kebijakan publik yang sedang berjalan. Disamping itu, 

disain awal sebuah kebijakan, insentif politik yang 

minim, keajegan institusi (institutional permanence), 

dan hambatan legal (legal obstacles) menjadi faktor 

penghambat proses terminasi.  

 

Model Kingdonian dan Aplikasinya pada Terminasi 

Kebijakan Publik 

 

Stabilitas organisasi merupakan akar persoalan dari 

keputusan untuk melakukan terminasi. Oleh karenanya, 

tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengatasi hal 

tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, salah satu 

acuan yang dapat dijadikan pegangan adalah dengan 

menggunakan pemikiran Kingdon (1984) yang meng-
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gunakan dua perspektif yaitu agenda-setting dan policy 

window. Model ini melukiskan bahwa problem, 

kebijakan, dan politik adalah stream yang independen, 

mengalir dalam sebuah sistem, dan kesemuanya akan 

menuju pada satu titik kritis, yaitu ketika terjadi 

perubahan agenda (Kingdon 1984, 1995). Pada titik 

waktu tersebut, akan terjadi penyesuaian model, ana-

lisis, dan policy advice sehingga mempermudah proses 

penyatuan ketiga stream tersebut dan implementasi 

terminasi dalam konteks politik.  

Berbicara mengenai proses penetapan agenda 

(agenda setting), Kingdon (1984, 1995) berfokus pada 

tiga eksplanasi yaitu problem, politik, dan visible 

participants. Ia memandang bahwa solusi merupakan 

hal yang terpisah dari problem, dan kebijakan (policy) 

merupakan hasil gabungan dari ―problem‖ – merupakan 

interes dari para pemimpin politik – dan ―solusi‖ – 

tawaran alternatif yang diberikan oleh birokrat atau 

para pakar. 

Terkait dengan pernyataan di atas, Baumgartner 

dan Jones justru memandang problem, issue definition, 

dan agenda setting sebagai komponen yang saling 

terkait sebab perubahan dalam issue definition sering-

kali memunculkan sebuah issue pada agenda publik 

(1993). Issu definition dapat dikaitkan dengan terminasi 

sebab issue definition merupakan kekuatan pendorong 

dalam stabilitas dan instabilitas, juga karena issue 

definition sangat potensial untuk memobilisasi dis-

interest (Baumgartner and Jones 1993). Sama halnya 

dengan pemikiran Kingdon (1984; 1995) serta Baum-

garner dan Jones (1993), Riker (1986) mengemukakan 

tiga sarana manipulasi, yaitu agenda control, strategic 

voting, dan dimensionality. Kontrol atau upaya 

mendapatkan keuntungan dari sebuah agenda yang 

muncul, mengontrol voting, dan menawarkan dimensi 

problem yang baru dapat mengakibatkan goncangan 

terhadap situasi yang sebelumnya stabil. Partisipan, 

baik itu official (visible participant) atau expert 

(invisible participant), mempengaruhi kebijakan dalam 

cara yang berbeda: official mempengaruhi agenda, 

sedangkan para expert mempengaruhi alternatif-

alternatif yang akan diambil. Sedangkan enterpreneur 

adalah orang yang menyelaraskan keterlibatan dari para 

official (visible participants), mempromote problem 

baru, mendorong jenis umpan balik yang dibutuhkan 

(statistik, komplain, atau letter), mempermudah proses, 

dan menyatukan berbagai streams manakala jendela 

kebijakan (policy window) dibuka. Namun mereka 

seringkali memiliki proposal sendiri; akan mengajukan 

proposal tersebut pada saat yang dianggap menguntung-

kannya untuk mengejar keuntungan pribadinya; mereka 

melaksanakan fungsi dengan mengkaitkan solusi 

dengan problem, problem dengan kekuatan politik, dan 

kekuatan politik dengan proposal (Kingdon, 1984; 

1995). Oleh karenanya, semua tergantung pada bagai-

mana memilih enterpreneur yang tepat di saat yang 

tepat pula. 

Kingdon mengemukakan bahwa ―policy 

window” merupakan peluang untuk mengajukan pro-

posal menawarkan solusi, menyokong proposal ter-

sebut, dan menunggu problem, menanti pengembangan 

selanjutnya dalam alur politik yang digunakan untuk 

mendapatkan keuntungan. Ia (1984, 1995) berpendapat 

bahwa proposal kebijakan menuntut waktu yang cukup 

lama untuk memperlancar proses tetapi bahwa 

pergeseran ideologi, national mood, dan krisis – 

pergeseran dan perubahan dalam politik, ekonomi – 

dapat membawa isu ke dalam agenda politik dan 

mendorong terbukanya jendela kebijakan. Ia menge-

mukakan bahwa dalam “window of opportunity‖ 

tertentu, perubahan utama dapat dimungkinkan, dan 

implementasi terminasi merupakan satu dari perubahan 

utama tersebut dalam lingkaran kebijakan (policy 

cycle). 

Sejalan dengan hal tersebut, Bardach (1976) 

mengemukakan bahwa terminasi akan berhasil mana-

kala beberapa kondisi berikut tercipta: perubahan dalam 

administrasi, delegitimasi matrix ideologi dimana 

kebijakan tersebut tertanam, kemungkinan akan adanya 

kebijakan sebagai sebuah hal-ihwal dari proses adopsi 

kebijakan, serta adanya periode turbulensi atau peluang 

untuk melindungi pihak-pihak yang terkena pengaruh 

terminasi. Terminasi akan melahirkan sebuah kebijakan 

baru yang disebut Kingdon sebagai ―unpredictable 

window‖ atau oleh Baumgartner dan Jones sebagai 

―mengubah lingkungan institusional dan politik‖ atau 

―mengubah konteks pembuatan kebijakan‖. 

Dengan terbukanya ―window‖, maka akan mem-

bangun prioritas terminasi dalam proses pembuatan 

keputusan. Saat issue tertentu muncul dalam agenda 

politik, maka saat itulah – the opportunity window – 

untuk menyatukan stream yang ada (problem, ke-

bijakan, dan politik) dan melakukan terminasi terhadap 

kebijakan dan program. Saat itu, pertarungan untuk 

mengadopsi kebijakan A akan memberikan peluang 

untuk mengeliminasi atau membatasi kebijakan B 

(Bardach 1976), dan terminasi dapat dipermudah 

dengan menghadirkannya sebagai sebuah proses dari 

adopsi kebijakan. 

Umumnya agenda lebih dipengaruhi oleh arus 

problem dan politik, sementara alternatif yang dicapai 

lebih dipengaruhi oleh arus kebijakan (policy) (Kingdon 

1984,1995). Untuk mengatasinya, maka analis kebijak-

an seringkali mempertimbangkan “vested interests” 

yang dapat meningkatkan klaim moral tertentu ber-

kaitan dengan ketidaksetaraan (inequity) atau ketidak-

adilan dari proses perubahan (Bardach 1976; Biller 

1976). Dengan demikian, periode turbulens atau 

instabilitas – periode dimana banyak ekspektasi yang 

terguncang dan ketika equilibrium perlu dibangun 
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kembali – dapat memberikan kondisi tertentu untuk 

terminasi (Bardach 1976). 

Kingdon berpendapat bahwa ―problem window‖ 

dan “political window‖ saling terkait satu sama lain. 

Ketika sebuah even politik membuka jendela, para 

partisipan berupaya untuk menemukan persoalan agar 

dapat diberikan solusi. Even politik (political event) 

akan semakin membuat para partisipan tersebut 

semakin tertarik dengan persoalan yang ada (Kingdon 

1984, 1995) atau dapat membiarkan terjadinya adopsi 

kebijakan A. Intinya adalah menciptakan iklim politik 

dimana terminasi dapat muncul. Hal tersebut dapat 

dicapai dengan menjelaskan dengan baik jauh hari 

sebelumnya tentang masalah fundamental dari kebijak-

an sehingga kebijakan tersebut harus diterminasi. 

Untuk menghentikan suatu kebijakan atau pro-

gram publik tidaklah mudah, bahkan sangat sulit untuk 

dilakukan. Bahkan, argumentasi efisiensi dirasa tidak 

cukup untuk melakukan terminasi kebijakan atau 

program (Bardach 1976; Behn 1976, 1978; Biller 1976; 

Cameron 1978; Daniels 1997; deLeon 1978, 1987, 

1997a; Frantz 1992, 1997; Katzenbach 1958). Hal ini 

dapat dimaklumi karena terminasi kebijakan sangat 

mungkin berkaitan dengan aspek-aspek politis di 

dalamnya. Bahkan terminasi kebijakan atau program 

dapat dikatakan sebagai suatu pertarungan antara 

“political will” dan ―keahlian (skill) (Frantz, 2002). 

Deborah Stone, dalam ―Policy Paradox” bahkan me-

nolak model pembuatan keputusan yang menekan-kan 

pada efisiensi. Sebaliknya ia merangkul model politik 

yang menekankan bagaimana orang menggunakan ide-

idenya untuk dapat meraih dukungan politik dan meng-

hilangkan dukungan para oponentnya (dalam Frantz, 

2002). 

 

Lingkungan, Strategi, dan Kepemimpinan 

 

 

Ada beberapa faktor pendukung terminasi kebijakan. 

Pertama, mengakumulasi pengetahuan-pengetahuan ke-

ilmuan, serta rekomendasi berulang yang diberikan oleh 

organisasi internasional dapat membangun keyakinan 

akan keinginan dan fisibilitas perubahan kebijakan yang 

diharapkan. Lebih lanjut, seperti yang dikatakan 

Bardach (1976), meningkatkan persaingan politik dan 

turnover dalam lembaga legislatif akan memberikan 

peluang bagi pejabat terpilih untuk menentukan isu-isu 

sosial yang potensial untuk diobati. 

Setelah menentukan pilihan terminasi, maka 

selanjutnya penting untuk memperhatikan konteks 

politik yang mengikutinya. Pertama, para analis perlu 

memahamai kelompok mana yang menentang atau 

mendukung terminasi kebijakan tertentu, dan apa 

alasannya. Karena berkaitan dengan adopsi kebijakan 

(Herman 1995; Moon 1995; Oliver & Paul-Shaheen 

1997), koalisi terminasi membutuhkan adanya pemim-

pin politik, yaitu seorang terminator yang memicu dan 

mengelola secara efektif proses terminasi kebijakan. Ia 

harus mampu membangkitkan dukungan baik dari 

kelompok kepentingan yang berpengaruh maupun dari 

publik secara umum, serta memilih arena diskusi 

kebijakan (Brandl & Brooks 1982; Peterson 1993; 

Polsby 1984). Selanjutnya, seorang terminator perlu 

mengagendakan proses terminasi tersebut, menyusun 

koalisi dukungan, menegasi taktik yang dijalankan oleh 

koalisi anti-terminasi, dan mengelola proses adminis-

trasi secara detail (Behn 1976). Dengan demikian, ia 

harus menjadi seorang ―policy enterpreneur‖ yang 

efektif yang mengkombinasikan sumber-sumber in-

telektual, politik, dan organisasi ke dalam langkah-

langkah dari tindakan pemerintah (Arnold 1990; 

Bardach 1972; Doig & Hargrove 1990; Frohlich, 

Oppenheimer, & Yong 1971; Levin & Sanger 1994; 

Roberts 1991; Schneider, Teske, & Mintrom 1995). 

Serangkaian strategi politik dapat dilakukan oleh 

terminator (Behn 1976; 1978), di antaranya adalah 1) 

jangan memberikan peluang bagi para opponent; 2) 

memperbesar konstituensi kebijakan untuk menggeser 

lokus keputusan dari tangan para klientele asli; 3) 

memfokuskan perhatian pada efek-efek yang berbaha-

ya, agar dapat menarik konstituen; 4) tunjukkan bahaya 

yang dapat timbul dengan cara melakukan pergeseran 

ideologi; 5) sejauh mungkin melarang adanya kompro-

mi-kompromi yang akan menghambat terminasi; 6) 

merekrut pihak-pihak luar sebagai administrator atau 

terminator; 7) menghindari ―legislative votes‖ yang 

dapat didominasi oleh lawan dan dapat membawa ke 

arah kompromi; 8) sebisa mungkin untuk tidak 

melanggar batas-batas prerogatif legislatif agar dapat 

terhindar dari oposisi yang tidak perlu, dan sebagainya. 

 

Penutup  

 

 

Proses terminasi kebijakan publik memerlukan konklusi 

yang cermat dan hati-hati. Sifat kehati-hatian tersebut 

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah 

rasional; terminasi adalah perilaku yang terencana 

sebelumnya. Terminasi dipandang sebagai outcome 

akhir dari suatu proses politik namun rasional. Ketika 

sasaran dari sebuah kebijakan tercapai dan dipertahan-

kan, maka relevansi dan daya aplikasinya perlu 

dipertimbangkan. Dan jika ditemukan bahwa kebijakan 

tersebut redundant, outmoded, atau disfungsi maka 

sebaiknya kebijakan tersebut harus dihentikan (Jones 

1984). Terminasi juga bisa muncul ketika dalam 

periode waktu yang lama terjadi kemunduran risorsis 

(Bardach 1976). Apabila terminasi tidak dilakukan 
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secara tepat, maka kebijakan tersebut akan mengakibat-

kan efek yang berbahaya, baik dilihat dari aspek mate-

rial maupun ideologi. 
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