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Pembuatan kebijakan dan peraturan pada dasarnya merupakan intervensi strategis atas 
suatu kondisi. Untuk itu, perlu dipilih intervensi yang betul-betul cocok dan membawa 
perubahan saat digulirkan di rimba peraturan. Metode yang digunakan untuk intervensi 
strategis adalah strategic thinking. Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan 
rangkain proses yang terdiri dari dua langkah utama: create choices and make choices. 
Dalam istilah lain, create choices disebut brainstorming, dan make choices disebut 

dengan reframing. Dalam create choices langkah yang digunakan menggunakan metode 
divergent thinking, sedangkan dalam make choices yang digunakan adalah convergent 
thinking. Secara figuratif metode ini digambarkan sebagai berikut:
CBA pada intinya adalah metode yang memaksa para pembuat kebijakan untuk 
memikirkan berbagai pertimbangan sebelum membuat keputusan. Pada titik ini, fase 
brainstorming atau terjemahan bebasnya “badai otak” menjadi sangat krusial. Banyak 
peraturan dibuat tanpa melalui proses brainstorming dan seadanya. Hasilnya, lahirlah 
peraturan yang biasa-biasa saja, tidak mampu melakukan perubahan. 

Secara konseptual CBA adalah teknik analisis untuk menilai kelayakan suatu proposal/
usulan. Semaksimal mungkin terkuantifikasi dalam bahasa moneter. Termasuk pula hal-
hal yang tidak diukur nilai ekonominya secara memuaskan oleh pasar. 

Good policy making should not start with the solution,
but with the options
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Tujuan CBA adalah membantu pembuat kebijakan dan regulasi untuk:
1. memberikan alasan-alasan yang strategis untuk setiap intrevensi kebijakan
2. memberi bobot pertimbangan pada berbagai pilihan kebijakan
3. memahami konsekuensi usulan intervensi kebijakan
4. menilai dan menyajikan biaya dan manfaat (sekuantitatif mungkin) beserta risiko-risikio 

yang mungkin berdampak pada publik, privat dan kelompok-kelompok masyarakat 
sipil

Manfaat CBA adalah memberikan pemahaman pada pihak-pihak yang berkepentingan 
tentang:
1. mengapa pemerintah mengusulkan suatu intervensi
2. opsi-opis yang telah ditimbang dan dipilih oleh Pemerintah
3. bagaimana dan seberapa jauh kebijakan baru itu berdampak dan berpengaruh pada 

mereka
4. perkiraan biaya dan manfaat

Pada prinsipnya CBA harus:
1. berbasis pada data yang sudah ada
2. mudah dilakukan
3. hasilnya terukur dan rasional
4. perlu dikonsultasikan dengan stakeholders
5. menimbang berbagai pilihan intervensi, khususnya mengapa perlu regulasi
6. laporan sederhana dan mudah dipahami
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Secara umum proses yang dilakukan terdiri dari:
1. mengidentifikasi sejauh mungkin bebagai kemungkinan intervensi pemerintah
2. memberi nilai dan bobot pada seluruh dampak dan pengaruh dari tiap intervensi
3. menggunakan secara optimal data yang ada serta konsultasi dengan pemangku 

kepentingan
4. mengeksplorasi usulan-usulan terbaik sambil meminimalisasi biaya dan beban guna 

mencapai tujuan

Langkah-langkah CBA

I. Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis

Pada langkah pertama ini pembuat kebijakan mengidentifikasi seluruh pihak yang terkait 
dengan isu strategis, baik yang terkena dampak (positif dan negatif), maupun yang 
terkena pengaruh (nilai, prinsip)

Setidaknya ada empat pihak yang terkait: pemerintah, sektor privat/swasta/bisnis, 
organisasi-organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok dan golongan-golongan di 
dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya)

II. Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing 
pihak terkait

Pada langkah kedua ini pembuat kebijakan menyusun daftar manfaat dan biaya yang 
akan diterima oleh para pihak terkait. Manfaat itu bisa ekonomi, sosial, budaya atau 
politik. Dalam hal mengidentifikasi biaya-biaya dan manfaat yang akan dibebankan pada 
pihak terkait, pembuat kebijakan harus menimbang prinsip-prinisp dan nilai-nilai yang 
kadang sulit dikuantifikasi seperti good governance, hak asasi manusia, lingkungan hidup 
dan lain sebagainya.  
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Dalam konteks pembentukan regulasi pembuat kebijakan juga harus menimbang biaya 
dan manfaat yang akan muncul dalam implementasi (Pelaksanaan peraturan dan 
penyelesaian sengketa) di antaranya:
1. apakah diperlukan proses administrasi tambahan?
2. apakah dibutuhkan organisasi/unit pelaksana baru?
3. apakah ada keperluan penambahan sarana dan teknologi baru?
4. apakah ada kebutuhan penambahan jumlah SDM atau peningkatan kualitas SDM?
5. apakah perlu lembaga penyelesaian sengketa khusus?
6. apakah perlu mekanisme monitoring dan evaluasi tersendiri?

III. Kuantifikasi atas dampak kebijakan

Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap 
dampak dari kebijakan. Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan 
untuk memonetasinya seoptimal mungkin

IV. Valuasi terbatas

Pada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang 
diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. Pada tahapan awal, biasanya 
ditentukan impact yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi 
atau tidak. Apabila bisa, biasanya digunakan “market price” untuk menilainya. Apabila 
tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan “willingness to pay” dalam konteks 
keuntungan atau “willingness to accept” dalam konteks biaya.

V. Kuantifikasi Sepenuhnya

Pada langkah kelima semua manfaat dan biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam 
satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan 
pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil. 

Dalam skema teori berlian seluruh langkah tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:bp
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Lembar Isian CBA

Satuan
Analisis Manfaat Rp Biaya Rp

Siapa Saja?

Pelaksanaan
Peraturan

Penyelesaian 
Sengketa
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