
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

1. Konsep Kebijakan Publik 

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang maksud dengan kebijakan publik 

dalam literatur-literatur politik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai 

latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang 

digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana 

kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. 

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-

nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Sedangkan James Anderson dalam 

Islamy (2001:19) mengemukakan kebijakan publik sebagai kebijaksanaan– 

kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat 

pemerintah. 

Sementara itu Dunn dalam Pasolong (2010:39), mengatakan kebijakan publik 

sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 



10 

 

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain. Kemudian, 

secara lebih singkat, Thomas R. Dye dalam Santosa (2009: 27)  merumuskan 

kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.  

Dari beberapa definisi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan 

publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah 

(instansi publik) yang mempunyai tujuan untuk mengatur kepentingan seluruh 

anggota masyarakat.  

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik 

 

 

Menurut William N. Dunn (2003:22), proses kebijakan adalah serangkaian 

aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya 

bersifat politis, aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian 

tahap yang saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu.  

Sementara Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan 

kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak 

proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan 

publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan 

publik adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Penyusunan Agenda  

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah 
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masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu 

masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain 

ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- 

alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

b) Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options) 

yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke 

dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing 

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah.  

c) Tahap Adopsi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 

d) Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah 
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diambil dilaksana- kan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia. 

e) Tahap Evaluasi Kebijakan  

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan. 

 

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

1. Konsep Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan 

publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 

dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi 

merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses 

pelaksanaan dari suatu kebijakan. 

Menurut Udoji dalam Agustino (2008:140) mengatakan bahwa pelaksanaan 

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari 

pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan.  

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan 

implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 

atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 
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tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya”.  

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses 

dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan 

Grindle dalam Agustino (2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan 

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada 

action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program 

tersebut tercapai. 

2. Model Implementasi Kebijakan  

Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar 

tingkat awal. Menurut Nugroho (2008:167) pada prinsipnya terdapat dua 

pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi 

kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (top-bottmer) dan dari bawah ke 

atas (bottom-topper), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola 

paksa (command-and-control) dan pola pasar (economic incentive). 

Agustino (2008;140) pendekatan model “top down”, merupakan pendekatan 

implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari 

aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan 

top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik 

(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh 
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administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, 

sedangkan pendekatan model “bottom up”  bermakna meski kebijakan dibuat oleh 

pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat.Implementasi kebijakan 

mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya yaitu: 

2.1.Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn  

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan 

oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Model ini 

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari 

kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model proses 

implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak 

dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan 

pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang 

dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin 

diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial 

yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan 

lainnya.  

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa 

proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang 

dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan karakteristik 

dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi 

oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. 

Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi sejumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Dengan kata lain kedua ahli ini berusaha melakukan suatu 
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pendekatan yang mencoba ntuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan 

implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan 

dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula 

pendiriannya bahwa perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan 

konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. 

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 

(2008:141), terdapat enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, 

yaitu: 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-

hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 

atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di 

level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga 

titik yang dapat dikatakan berhasil. 

2. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 

apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu 

nihil, maka kinerja kebijakan punlik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi 
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diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga 

ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya 

yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah ketiga 

bentuk sumber daya tersebut. 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini 

sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan 

perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. 

Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin 

besar pula agen yang dilibatkan. 

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan 

implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat 

mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak 

mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga 

ingin selesaikan. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 
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Koordnasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan 

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan 

sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn 

adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial,ekonomi, dan 

politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal. (Agustino,2008:141-144). 

Sementara itu model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn dalam 

Indiahono (2009;38) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat 

mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya 

adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang 

berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang.Kejelasan dan 

sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program 

dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang 

dijalankan. 
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2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan 

sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal. 

3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber 

daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. 

4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur 

yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. 

5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur 

organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi 

di internal birokrasi. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam 

ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan 

itu sendiri. 

7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting 

dalam implementasi kebijakan.Seberapa demokratis, antusias dan responsif 

terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk 

sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. 

Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009,40)) 
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Model dari Van Meter dan Van Horn ini menunjukan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variable dapat 

mempengaruhi variable yang lain, seperti: 

a. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi 

dan politik. 

b. Variable sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan 

pelaksana 

c. Variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi 

karakteristk badan pelaksana. 

d. Variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi 

sikap pelaksana. 

e. Variable lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi 

kinerja kebijakan. 

f. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling 

mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana. 

g. Komunikasi antar badan pelaksana dapar mempengaruhi sikap pelaksana. 

h. Karakteristik badan pelaksana dapar mempengaruhi sikap pelaksana 

i. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan 

secara langsung. 

Keunggulan model Van Metern dan Van Horn ini dapat menawarkan kerangka 

pikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan serta 

memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian –pencapaian dan kegagalan 

program. Model ini menitik beratkan pada sikap, perilaku dan kinerja para 

perilaku di dalam implementasi kebijakan. 
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2.2.Model Implementasi Kebijakan George C.Edward III 

Menurut George C.Edward III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi 

public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu 

tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- 

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu 

kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan 

sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan 

sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, 

suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan 

mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan 

baik oleh para pelaksana kebijakan (Winarno,2012;177). 

Model implementasi kebijakan publik yang berperspektif top down dikembangkan 

oleh George C.Edward III. Pendekatan yang dikemukakan ole Edward III 

mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan 

(4) struktur birokrasi.Keempat variabel  dalam model yang dibangun oleh Edward 

III tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan 

dan sasaran program/kebijakan.Semuanya saling bersinergi dalam mencapai 

tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. 

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran 

program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu 

variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.Selain itu terdapat pula 
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aplikasi konseptual dari model implementasi George C.Edward III yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Aplikasi Konseptual  Model Edward III 

Perspektif Implementasi Kebijakan 

 

Aspek Ruang Lingkup 

Komunikasi  a.Implementor dan kelompok sasaran dari 

program/kebijakan 

b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan 

   -    Metode yang digunakan 

   -    Intensitas Komunikasi 

Sumber Daya a.Kemampuan Implementor 

- Tingkat pendidikan 

- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta 

aplikasi detail program 

- Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan 

b.Ketersediaan Dana 

- Dana yang dialokasikan 

- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk 

implementasi program/kebijakan 

Disposisi Karakter Pelaksana 

a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan 

tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan 

standar yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan 

standar semakin tinggi komitmennya. 

b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana 

melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, 

mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan 

melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna 

mencapai tujuan dan sasaran program. 

Struktur Birokrasi a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami 

b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk 

pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi 

pelaksana.Semakin jauh berarti semakin rumit , 

birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan 

program. 

 

(Sumber:Indiahono (2009,34)). 
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2.3.Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:144) mengungkapkan bahwa 

peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan 

formal pada keseluruhan proses implementasi.Variabel-variabel yang dimaksud 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu : 

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi : 

a. Kesukaran – kesukaran Teknis 

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur 

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran 

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki 

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Immplementasi Secara Tepat. 

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:: 

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 

dicapai 

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. 

c. Ketetapan alokasi sumber dana. 

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga 

atau instansi pelaksana. 

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana 

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-

undang. 

g. Akses formal pihak-pihak luar. 
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3. Variabel-Variabel diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi. 

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. 

b. Dukungan publik. 

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. 

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. 

 

2.4 Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle 

Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2008:154) pengukuran keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan 

itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy. 

Content of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:154-155) adalah sebagai 

berikut: 

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen 

bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 

kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut 

membawa pengaruh terhadap implementasinya. 

b. Type of Benefits (tipe manfaat) 

Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis 

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 
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Menurut Extent of change envision setiap kebijakan mempunyai target 

yang ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin 

ini adalah bahwa seberapa bgesar perubahan yang ingin dicapai melaui 

suatu implementasi  kebijakan harus memiliki skala yang jelas. 

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan 

keputusan harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 

e. Program Implementer (pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung 

dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi 

keberhasilan suatu kebijakan. 

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan 

baik. 

Context of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:156) adalah sebagai 

berikut: 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau 

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang 
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terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi 

kebijakan. 

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 

yang berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c. Compliance an Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana) 

Pada poin ini ingin dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

3. Kapasitas Organisasi Untuk Implementasi 

Meskipun Implementing agency yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

publik bisa sangat beragam, akan tetapi birokrasi sampai saat ini masih memiliki 

posisi yang paling dominan dibanding dengan organisasi yang lain. Birokrasi 

masih menjadi tulang punggung bagi tercapainya berbagai tujuan kebijakan 

publik sebagaimana telah disebutkan. 

Sebagai tulang punggung dalam mengimplementasikan kebijakan, keberhasilan 

birokrasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi tersebut. Argumen ini 

dikemukakan oleh Amstrong dalam Erwan dan Dyah (2012:128) sebagaimana 

dikutip dalam paragraph berikut: 
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“organizational capacity is the capacity of an organization to function effectively. 

It is about its ability to guarantee high levels of performance, achieve its purpose 

(sustained competitive advantage in a commercial business), deliver result and, 

importantly, meet the needs of stakeholder”. 

Demikian pula Goggin et.al dalam Erwan dan Dyah (2012:128) mendefinisikan 

kapasitas organisasi sebagai suatu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan: 

(a)struktur; (b) mekanisme kerja atau koordinasi antar unit yang terlibat dalam 

implementasi; (c) sumber daya manusia yang ada dalam organisasi; dan (d) 

dukungan financial serta sumber daya yang dibutuhkan organisasi tersebut untuk 

bekerja. 

Crosby dalam Erwan dan Dyah (2012:129) mengidentifikasi unsur-unsur 

kapasitas organisasi, antara lain: 

 Kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan. 

 Kapasitas untuk menggalang dan menjaga dukungan. 

 Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan 

memiliki suatu framework untuk melakukan proses pembelajaran. 

 Kemampuan untuk mengenali perubahan lingkungan. 

 Kemampuan untuk melakukan lobby and advokasi. 

 Memiliki kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan implementasi. 

 Memiliki mekanisme koordinasi yang baik. 

 Memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan . 
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3.1 Struktur Organisasi 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai struktur organisasi. Jones 

dalam Erwan dan Dyah (2012:130) mengemukakan Struktur organisasi 

merupakan sistem hubungan formal antara tugas dan wewenang yang 

mengendalikan serta mengkoordinasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan. 

Argumen senada juga dikemukakan oleh Hogde, Anthony, dan Gales dalam 

Erwan dan Dyah (2012:130): “structure refers to sum total of the ways in which 

an organization divides its labor into distinct tasks and then coordinates among 

them”.  

Sementara itu Robbins dalam Erwan dan Dyah (2012:130) membuat definisi 

mengenai struktur organisasi sebagai berikut: “an organizational structure defines 

how job tasks are formally divided, grouped, and coordinated”. Intinya struktur 

organisasi merupakan instrument bagaimana berbagai unsure organisasi tersebut 

dipadukan agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efesien. 

Dalam kegiatan implementasi kebijakan, struktur organisasi merupakan wadah 

atau wahana interaksi dimana para petugas, aparat, birokrasi, atau pejabat uang 

berwenang mengelola implementasi kebijakan dengan berbagai kegiatannya. Dari 

berbagai definisi tersebut, maka proses terbentuknya struktur organisasi 

merupakan serangkaian logika penyederhanaan kerja yang terdiri dari: adanya 

kebutuhan untuk melakukan pembagian kerja diantara anggotanya karena 

pekerjaan yang mencapai misi organisasi tidak dapat dilakukan sendiri.  
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Sebagai konsekuensi dari pembagian kerja tersebut kemudian maka diperlukan 

koordinasi diantara berbagai departemen, unit kerja, dan individu-individu yang 

memiliki tugas berbeda-beda. Dan terakhir tentu dibutuhkan pengawasan 

(kontrol) untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja, dan individu-individu 

yang diberi tugas tersebut menjalankan kewajiban dengan baik sesuai dengan 

panduan yang telah ditetapkan.agar struktur organisasi yang di berikan mandat 

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan bias bekerja secara efektif.  

Maka struktur organisasi harus di susun sesuai tujuan dan kompleksitas kebijakan. 

secara teoritis ada tiga pendekatan untuk membentuk struktur organisasi,yaitu 

horizontal,vertical dan spesial. ketiganya mencerminkan adanya deferensiasi 

pembagian tugas. Struktur horizontal dengan menggunakan dasar pembagian 

kerja menurut spesialisasi masing masing unit organisasi. struktur vertical adalah 

struktur yang pembagian kerjanya didasarkan pada hiraki, otoritas, atau rantai 

komando.  

Sementara itu, struktur spasial menggunakan pembagian pekerjaan berdasarkan 

pada wilayah geografis  atau wilayah administrative. Sejalan dengan pendekatan 

itu Goggin et.al dalam Erwan dan Dyah (2012:131) mengemukakan bahwa 

penyusunan struktur organisasi implementasi juga di pengaruhi  pendekatan yang 

di gunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Secara umum 

pendekatan implementasi yang dapat di pakai ada dua jenis, yaitu top down dan 

bottom up. Pendekatan top down adalah pendekatan implementasi yang 

memandang proses implementasi  bergerak dari‟atas‟ke‟bawah‟. Implementasi 

merupakan proses bagaimana tujuan suatu kegijakan di pahami dan 
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diimplementasikan oleh para implementer yang strukturnya berjenjang dari pusat 

ke daerah. Pendekatan bottom up memahami prose implementasi dari arah yang 

sebaliknya dalam pendekatan ini kegagalan atau keberhasilan implementasi akan 

sangat di pengaruhi bagaimana implementasi antar para aktor yang berada pada 

level ”paling bawah” dalam hierarki implementasi dan bagaimana mereka dapat 

mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari aktor-aktor yang berada pada 

hierarkhi lebih tinggi.  

pendekatan top down memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi yang 

bersifat multi-level dan hirarki. Sedangkan pendekatan bottom up menjadi dasar 

terhadap pemahaman hubungan jaringan (yang bersifat horizontal) antar unit kerja 

dalam struktur organisasi implementasi. Meskipun bersifat seolah olah bersifat 

dikhotomis, kenyataan antara pendekatan top down dan bottom up tidak bisa di 

pisahkan dalam proses implementasi karena realitas bahwa organisasi 

implementasi melibatkan hubungan herarkis antar pemerintah pusat,pemerintah 

provinsi dan pemerintah daerah. Pada saat yang bersamaan implementasi 

kebijakan kerjasama antar dinas dalam satu area pemerintah kabupaten/kota. 

Gambar 2.2 Proses Terbentuknya Struktur 

 

 

 

 

Sumber: Purwanto dalam Erwan dan Dyah (2012:132). 
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3.1.1. Model Struktur Organisasi Implementasi Antar Unit Kerja (Model 

vertical). 

Gambar 2.3 Model Vertical 

  Pemerintahan Pusat 

   Pemerintahan Propinsi  

Pemerintahan Kab/Kota  

 

 

Sumber: diolah dari Cho et al dalam Erwan dan Dyah (2012:139). 

Gambar diatas adalah contoh pendekatan atau model vertical yang diadopsi dari 

penjelasan Cho et al dalam Erwan dan Dyah (2012:140). Gambar tersebut 

menunjukan kepada kita model struktur organisasi yang memiliki karakteristik 

hirarkinya terintegrasi (hierarchically integrated). Dalam struktur tersebut 

pemerintah pusat didudukan pada level tertinggi, kemudia di bawahnya ada 

pemerintah provinsi, dan terbawah adalah pemerintah kabupaten. Dengan 

hubungan yang bersifat hirarkis tersebut, maka otoritas pemerintah 

kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh otoritas pemerintah pada level yang lebih 

tinggi. Dalam implementasi suatu kebijakan, dengan demikian, pemerintah 

kabupaten/kota tidak boleh melanggar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah 

di atasnya. 
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3.1.2. Model Struktur Organisasi Implementasi Antar Unit Kerja (Model 

Horizontal). 

Cho et. al  dalam Erwan dan Dyah (2012:140) mengungkapkan pendekatan 

horizontal adalah suatu pendekatan tentang bagaimana struktur organisasi 

didesain untuk mencapa tujuan kebijakan dengan tidak terlalu mengandalkan 

hierarkhi. Pendekatan horizontal lebih banyak dipakai ketika implementasi 

kebijakan melibatkan berbagai unit kerja yang sama tingkatannya.  

                         Gambar 2.4 Model Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Erwan dan Dyah (2012:141). 

Ada tiga hal yang relevan untuk dianalisis berdasarkan Gambar diatas, yaitu: (1) 

semua unit organisasi (dinas A, B dan C) memiliki tugas yang sama untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan; (2) untuk mencapai tujuan kebijakan, setiap unit 

kerja di-guide oleh visi dan misinya sendiri. Artinya, pencapaian tujuan kebijakan 

mau tidak mau memang akan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara visi dan 
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misi unit organisasi dengan tujuan kebijakan yang harus direalisasikannya. 

Tentang hal ini Cho et al dalam Erwan dan Dyah (2012:140) menyatakan bahwa 

multiple goals merupakan resiko yang harus ditanggung ketika implementasi 

kebijakan melibatkan banyak unit (intergovernance); (3) implementasi dengan 

pendekatan horizontal menghendaki adanya dua mekanisme koordinasi sekaligus, 

yaitu koordinasi antar unit kerja (inter organizational coordination) dan 

koordinasi antar seksi dalam satu unit kerja (intra organizational coordination). 

3.1.3. Model Assistance Structure 

Gambar 2.5 Model Assistance Structure 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Erwan dan Dyah (2012:144). 

Struktur organisasi bentuk lain untuk implementasi suatu kebijakan dapat 

menggunakan multi organisasi, namun ada organisasi yang diberi kewenangan 

lebih besar untuk menjadi koordinator (lead agency). Tugas lead agency ini 
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adalah melakukan peran koordinasi yang terlibat dalam implementasi dapat 

diintegrasikan. Integrasi berbagai output ini menjadi kunci agar tujuan kebijakan 

dapat diwujudkan. Tentu, meskipun sudah ada lead agency hal ini tidak akan 

selalu menjamin bahwa implementasi suatu kebijakan atau program akan berjalan 

dengan lancar. Perasaan setara yang dimiliki oleh pimpinan organisasi lain yang 

terlibat dalam implementasi akan membuat koordinasi merupakan tantangan yang 

terus menerus yang harus dipecahkan oleh orang-orang yang menduduki posisi 

pimpinan dalam lead agency. Di Indonesia, problem ini secara nyata tampak 

dalam implementasi berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan 

bencana. 

3.1.4. Model Lead Agency Structure 

Gambar 2.6 Model Lead Agency Structure 

 

 

 

  

Sumber: Erwan dan Dyah (2012:146). 

Beberapa ilustrasi di atas mengantarkan kita pada realitas penggunaan pendekatan 

interorganizational dalam implementasi suatu kebijakan atau program. O‟Toole 

dan Montjoy dalam Erwan dan Dyah (2012:146) mengidentifikasi realitas terkait 
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dengan penggunaan pendekatan yang bersifat interorganizational atau multi 

organisasi tersebut: Pertama, proses implementasi yang melibatkan multi 

organisasi akan mengalami lebih banyak hambatan karena banyaknya kepentingan 

yang terlibat; Kedua, aktivitas koordinasi pada implementasi yang melibatkan 

multi organisasi akan lebih kompleks. Ketiga, peningkatan kompleksitas 

hubungan kerja antar multi organisasi tersebut akan menurunkan peluang delegasi 

tugas yang diberikan pada organisasi untuk dikembangkan menjadi rencana yang 

lebih detail. 

Sinyalemen senada dikemukakan oleh Cho et al dalam Erwan dan Dyah 

(2012:146) yang menyatakan bahwa setidaknya ada empat aktivitas yang 

menyertai interorganizational dalam proses implementasi. Pertama, meskipun ada 

tata jenjang, namun bukan berarti hubungan antar organisasi yang ada dalam 

struktur tersebut sekedar hubungan yang bersifat hierarkis semata-mata. Pada 

pendekatan interorganizational selain hierarki juga menekankan network dalam 

proses implementasi. Kedua, untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau 

program akan lebih sulit pada implementasi yang menggunakan struktur 

interorganizational. Oleh karena itu untuk mengukur keberhasilan implementasi 

akan diperlukan metodelogi dan indikator yang lebih rumit. Ketiga, struktur 

implementasi tersebut juga menyebabkan adanya tujuan ganda (multiple goals) 

yang memiliki potensi menyimpangkan organisasi dari tujuan pokoknya. 

Keempat, implementasi yang menggunakan struktur interorganizational adalah 

kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Dengan menekankan peran 

street-level bureaucrats untuk melaksanakan program. 
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3.2. Tim Kerja 

Selain struktur, unsur yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung kapasitas 

organisasi adalah sumberdaya manusia. Sumber daya manusia (SDM) dalam 

sebuah organisasi dimaknai sebagai faktor penggerak organisasi. Pada saat lain 

SDM dalam organisasi tidak hanya dipahami sebagai individu-individu akan 

tetapi seringkali merupakan sebuah tim kerja (teamwork). Dewasa ini, baik pada 

organisasi publik maupun swasta, dituntut untuk memperhatikan eksistensi 

teamwork. Hal ini terkait dengan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sebuah 

teamwork. Robbins dan Judge dalam Erwan dan Dyah (2012:147) mengemukakan 

bahwa karakteristik sebuah teamwork adalah memiliki tujuan kolektif, bersinergi 

secara positif, akuntabilitas secara pribadi maupun mutual, dan adanya keahlian 

(skill) yang bersifat komplementer diantara sesame anggotanya. Lebih lanjut 

dikatakannya bahwa model tim kerja yang efektif terbentuk dari beberapa unsur, 

yaitu: konteks,komposisi,desain kerja dan proses. Secara lebih detil unsur-unsur 

yang mempengaruhi efektivitas teamwork. 

3.3. Jumlah SDM yang dimiliki 

Jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi 

tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi Goggin 

et al dalam Erwan dan Dyah (2012:149). Tidak ada suatu rumus yang pasti 

tentang berapa jumlah SDM yang harus dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah SDM yang harus disediakan oleh 

suatu organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakannya. 
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Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah SDM yang 

harus disediakan untuk menjalankan tugas mengimplementasikan kebijakan. 

Sementara itu jika kebijakan yang harus diimplementasikan sederhana maka 

semakin sedikit pula jumlah SDM yang diperlukan. 

Perkembangan teknologi yang mampu menunjang pelaksanaan pekerjaan, 

terutama teknologi informasi (TI), saat ini juga akan sangat mempengaruhi ukuran 

tentang jumlah SDM yang diperlukan oleh suatu organisasi. Di masa lalu banyak 

pekerjaan yang harus dikerjakan secara manual sehingga jumlah SDM menjadi 

penting bagi organisasi. Namun demikian, keberadaan TI saat ini menjadi sangat 

membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Sebagai 

gambaran, dengan adanya TI maka berbagai fungsi manajemen dalam organisasi 

mulai dari planning sampai controlling dapat dilakukan dengan alat bantu TI. 

Banyaknya pekerjaan yang dapat diambil alih oleh computer melalui otomatisasi 

membuat kebutuhan jumlah SDM menjadi makin berkurang. 

3.4. Kesesuaian tujuan individu/personel dengan pesan kebijakan 

Goggin et. al dalam Erwan dan Dyah (2012:149) menggungkapkan setiap 

kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai bentuk tujuan 

kebijakan tersebut, salah satunya selalu dimaksudkan untuk melakukan perubahan 

tentang berbagai hal. Perubahan tersebut dapat saja hanya berupa hal-hal yang 

„sederhana‟, misalnya, tentang perubahan perilaku penggunaan bahan bakar untuk 

memasak yang digunakan oleh rumah tangga –rumah tangga miskin perkotaan 

yaitu dari minyak tanah menjadi gas melalui implementasi program konversi 

minyak tanah. Pada saat yang lain, perubahan yang ingin dicapai oleh suatu 
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kebijakan menyangkut hal-hal yang bersifat mendasar yang berkaitan dengan 

nilai-nilai dan kepercayaan yang diyakini masyarakat.  

3.5. Komitmen (motivasi) dan kompetensi (keahlian) personel untuk 

melaksanakan implementasi (will and skill) 

Goggin et. al dalam Erwan dan Dyah (2012:151) menggungkapkan Komitmen 

dan kompetensi merupakan dua persyaratan penting (dua sisi dari satu mata uang) 

yang harus dimiliki oleh personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan 

kebijakan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang 

personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-

sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya 

tersebut dan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil 

sebagaimana dibebankan oleh organisasi terhadap diri personel tersebut.  

Komitmen akan muncul ketika seorang personel menganggap bahwa pencapaian 

tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya sehingga keberhasilan atau 

kegagalan mencapai tujuan organisasi juga menjadi kegagalan atau keberhasilan 

dirinya. Hubungan yang kuat antara personel dengan organisasi tersebut yang 

kemudian akan menimbulkan komitmen bagi para personel organisasi untuk 

menjalankan tugas yang didelegasikan oleh organisasi kepada para personel 

tersebut secara serius. 

3.6. Pengalaman kerja dan senioritas 

Menurut Erwan dan Dyah (2012:152) Pengalaman kerja dan senioritas yang 

dimiliki oleh para personelnya juga menjadi salah satu kunci keberhasilan 
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organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pengalaman kerja dan 

senioritas merujuk pada pengertian yang mirip, terutama dalam organisasi yang 

menganut system karier di mana posisi pegawai yang senior selalu berkaitan 

dengan lama kerja atau pengalaman kerja. Pengalaman kerja dan senioritas para 

pegawai merupakan modal penting sebab para pegawai yang memilikin 

pengalaman kerja yang panjang tentu saja memiliki keterlibatan lebih banyak 

dalam mengimplimentasikan berbagai kebijakan. Dengan demikian mereka tentu 

telah belajar melalui berbagai kegagalan dan keberhasilan dalam keterlibatan 

mereka tersebut. Pengalaman melalui kegagalan dan keberhasilan menjadi modal 

penting ketika para personal tersebut dilibatkan dalam mengimplentasikan suatu 

kebijakan.berbagai keunggulan yang akan di proleh dengan dimilikinya personal 

yang memiliki pengalaman kerja dan senioritas adalah: 

 Mampu mengantisipasi berbagai kesulitan yang muncul dalam 

implementasi kebijakan. Akumulasi pengalaman kerja yang panjang akan 

memberikan kesempatan pada para pegawai untuk memahami berbagai 

karakteristik persoalan yang akan  mucul dalam implementasi kebijakan. 

 Mampu mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam 

implementasi. 

 Mampu membuat keputusan secara bijak sana dan hati hati. Pengalaman 

melalui serangkai keberhasilan dan kegagalan dalam keterlibatan para 

personel dalam implementasi kebijakan akan mengajarkan kepada mereka 

bagaimana cara membuat keputusan keputusan dengan penuh 

pertimbangan untuk menjamin agar kebijakan dapat mencapai tujuan. 
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 Memiliki keterampilan lebih baik  dalam melakukan koordinasi. Senioritas 

yang mereka memiliki akan menjadi alat yang penting untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan yang melibatkan para pegawai yang lebih 

yunior. 

3.7. Koordinasi dan interaksi antar aktor 

Menurut James AF Stoner dalam Erwan dan Dyah (2012:153) koordinasi di 

pahami sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit unit kerja yang 

terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Meskipun 

koordinasi memiliki peranan sangat penting dalam proses implementasi tetapi 

koordinasi tidak mudah di lakukan. Tentang hal ini O‟Toole dan Montjoy dalam 

Erwan dan Dyah (2012:153) mengatakan:”if implementation is essentially a 

problem of cooperation,one might ask what inducements are available to bestir 

individuals,whether in one in multiple agencies,to work together toward a 

common policy product”. 

Agar kerjasama dapat di lakukan secara baik, O‟Toole dan Montjoy dalam Erwan 

dan Dyah (2012:153) mengemukakan tiga faktor pendukung untuk terjadinya 

koordinasi yang baik dalam implementasi. Tiga faktor pendukung tersebut 

adalah:authority,common interest,dan exchange. Ketiga faktor tersebut diperlukan 

untuk mendukung proses memadukan berbagai kegiatan dari unit unit kerja yang 

berlainan.meskipun tiga faktor tersebut sangat penting bagi terjalinnya 

koordinasi,akan tetapi perlu di catat bahwa keberhasilan koordinasi akan 

berbanding terbalik dengan jumlah unit kerja yang terlibat dalam implementasi. 
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Hall dan O‟Toole(jr) dalam Erwan dan Dyah (2012:154) mengklasifikasikan 

paling tidak ada 3 kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder 

yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan mekanisme kerja tersebut 

adalah:(i) pooled (mengutub); (ii) sequential (berurutan); (iii) reciprocal (timbal 

balik), yaitu: 

 

3.7.1.  Proses Implementasi Dengan Menggunakan Mekanisme Kerja 

Mengutub (pooled). 

Erwan dan Dyah (2012:155) Proses implementasi dengan menggunakan 

mekanisme kerja (koordinasi) yang bersifat Mengutub terjadi ketika suatu 

kebijakan dalam proses implementasinya melibatkan banyak oganisasi 

(departemen/lembaga/dinas) dengan satu kelompok dengan sasaran tertentu. 

meskipun dalam implemtasi melibatkan banyak organisasi,namun dalam logika 

kerja yang bersifat mengutub ini masing masing organisasi yang terlibat dalam 

implementasi tidak saling tergantung antar satu dengan yang lain dalam 

melakukan delivery mechanism atas keluaran keluaran kebijakan yang mereka 

hasilkan kepada kelompok sasaran. Dengan karakteristik independensi yang tinggi 

seperti ini,maka koordinasi yang di butuhkan antar organisasi yang terlibat dalam 

implementasi sangat minimal, bentuk koordinasi yang di butuhkan adalah 

pembagian tugas yang di awal ketika implementasi akan di lakukan. Setelah  

pembagian tugas disepakati maka masing masing organisasi dapat bekerja sendiri 

sendiri untuk menjangkau kelompok sasaran dengan tugas masing masing. 
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Gambar 2.7 Tipe pooled 

 

 

 

Sumber: Erwan dan Dyah (2012:156). 

3.7.2. Proses Implementasikan Dengan Menggunakan Mekanisme kerja 

Sequential 

Erwan dan Dyah (2012:156) Proses implamentasi yang menggunakan mekanisme 

kerja yang bersifat sequential terjadi ketika implementasi suatu kebijakan 

melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu. Dalam proses 

implementasi tersebut yaitu output yang terjadi hubungan saling ketergantungan 

antara satu organisasi dengan organisasi yang lain karena logika kerja iplementasi 

yang bersifat berurutan didasarkankan pada relasi input-output, yaitu output 

organisasi yang pertama kali yang akan menjadi input organisasi yang kedua, 

demikian seterusnya sehingga keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan 

sangan di pengaruhi kerja sama seluru organisasi yang terlibat dalam 

implementasi. 

Gambar 2.8 Tipe Sequential 

 

 

Sumber: Erwan dan Dyah (2012:157). 

A B C 
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A C B Target Group 
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3.7.3. Proses Implementasi Dengan Menggunakan Mekanisme Reciprocal 

Erwan dan Dyah (2012:158) Proses implementasi menggunakan mekanisme kerja 

yang terjadi ketika implementasi suatu kebijakn melibatkan beberapa organisasi 

dan untuk dapat menjalan kan tugas mereka masing masing organisasi akan 

menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi yang lain, namun 

pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diproses 

tersebut akan menjadi output yang akan di gunaan sebagai input bagi organisasi 

yang sebelum nya memberikan input. Logika tersebut seperti yang terlihat pada 

gambar. 

Gambar 2.9 Tipe Resiprocal 

 

 

 

Sumber: Erwan dan Dyah (2012:158). 

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi diatas, peneliti mengadopsi 

model implementasi kebijakan menggunakan metode campuran atau Mix yang 

telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dicampur dengan Kapasitas 

Organisasi untuk Implementasi karena variabel dari kedua model itu dianggap 

paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang 

Implementasi Bus Rapid Transit (BRT) sebagai Transportasi Publik di Kota 

Bandar Lampung. Karena dalam masalah ini dilakukan oleh dua pihak dari pihak 

A B C D 

Target Group 
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pemerintah dan pihak swasta yang menjalankan kebijakan tersebut. Alasan lain 

karena peneliti melihat model campuran ini sebagai model yang paling cocok 

untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, dan sangat membantu 

memudahkan dalam proses perolehan informasi yang berkaitan dengan model 

campuran tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dan akurat, peneliti 

berencana untuk menggunakan enam variabel yang dicampur dari dua model 

tersebut seperti struktur organisasi, sumber daya, kesesuaian tujuan 

individu/personel dengan pesan kebijakan, komitmen (motivasi) dan kompetensi 

(keahlian) personel untuk melaksanakan implementasi (will and skill), koordinasi 

dan interaksi antar aktor, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Keseluruhan 

variabel ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. Weimer dan Aidan 

R.Vining (1999;398) dalam Pasolong (2010:59).Menurut mereka ada tiga faktor 

umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 

a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar 

teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis 

antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang 

telah ditetapkan. 

b. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat 

dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif. 
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c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen 

untuk mengelola pelaksanaanya. 

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010;59) 

mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan politik, 

ekonomi dan lingkungan; (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan SDM di 

bidang teknis dan administratif; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5) 

kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (timing); (7) sistem 

informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan 

(9) dukungan yang berkesinambungan. 

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam 

(faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Menurut Turner dan Hulme 

(1997;66-67) dalam Pasolong (2010;59), hambatan dari dalam atau yang sering 

disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input 

yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, 

informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan 

prosedur yang harus digunakan.Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut 

sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh 

langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan 

pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social 

budaya dan sebagainya. 
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C. Tinjauan Tentang Transportasi Publik 

1. Konsep Transportasi Publik 

Transportasi merupakan  salah satu unsur penting dalam perkembangan sebuah 

negara. Transportasi itu sendiri definisikan sebagai pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan (Nasution, 1996:11). Dalam hubungan 

ini terlihat ada 3 hal berikut: 

1. Ada muatan yang diangkut 

2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya 

3. Ada jalanan yang dilalui 

Menurut Salim (1993:6) definisi transportasi adalah kegiatan pemindahan barang 

dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap masyarakat, pembangunan ekonomi, dan sosial 

politik. Transportasi juga dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana bagi 

pembangunan ekonomi negara yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Peranan transportasi bagi kehidupan masyarakat sangat penting bagi kemajuan 

bangsa. Peranan transportasi menurut Salim (1993:10), terkait dengan kehidupan 

masyarakat, spesialisasi secara geografis, produksi yang ekonomis, pembangunan 

nasional dan hankamnas. 

Definisi transportasi menurut Miro (2012:1) adalah usaha pemindahan atau 

penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi asal ke lokasi lain yang biasa 

disebut lokasi tujuan untuk tujuan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu 

pula. Tranportasi memiliki beberapa dimensi dimana apabila salah satu dari 
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dimensi tersebut terlepas atau tidak ada, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai 

transportasi, dimensi tersebut yaitu : (Miro,2012:2) 

1. Lokasi (asal dan tujuan) 

2. Alat (teknologi) 

3. Keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. 

 

2. Tujuan Transportasi 

Menurut Miro (2012:9) tujuan diadakannya transportasi yaitu untuk memberikan 

kemudahan dalam segala kegiatan masyarakat. Kemudahan ini diartikan dengan 

kemudahan dalam mencapai lokasi tujuan tanpa memandang jauh atau dekatnya 

lokasi tujuan tersebut. kemudahan ini menyangkut berbagai aspek, yaitu seperti 

mudahnya mendapatkan fakor-faktor produksi, mudahnya menyebar informasi, 

mudahnya pergerakan atau mobilitas penduduk, dan lain-lain. 

3. Manfaat Transportasi 

Transportasi bukanlah sebuah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. 

Kegiatan masyarakat berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang beraneka 

ragam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Manfaat transportasi dibagi menjadi 

empat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan 

(Nasution,1996:13) 

a. Manfaat Ekonomi 

Kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan segala sesuatu yang dapat 

diperoleh dan berguna. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi 
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kebutuhan masyarakat. Transportasi merupakan salah satu jenis kegiatan yang 

terkait dengan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan 

adanya transportasi kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi dimana 

bahan baku dibawa ke tempat produksi lalu hasilnya didistribusikan ke pasar 

penjualannya. Begitu juga dengan konsumen yang menggunakan transportasi 

sebagai alat untuk mencapai tempat tujuannya untuk memeuhi kebutuhannya 

misalnya ke pasar, rumah sakit dan lain-lain  

b. Manfaat Sosial 

Transportasi digunakan masyarakat untuk memenuhi kepentingan kebutuhan 

sosial. Transportasi sangat membantu masyarakat untuk dapat saling 

berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Adanya transportasi membuat dunia 

ini semakin mengecil. Maksudnya adalah saat ini dengan adanya transportasi 

jarak bukanlah menjadi hambatan untuk orang bertemu dengan orang lain atau 

untuk mencapai tempat tujuannya. Pertukaran dan penyampaian informasi 

juga menjadi lebih mudah. 

c. Manfaat politis 

Dalam sebuah negara pengangkutan atau transportasi memiliki tempat yang 

amat penting dalam kacamata politik. Ada beberapa manfaat transportasi dari 

segi politik, yaitu: 

1. Transportasi menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat tanpa 

adanya isolasi. 

2. Transportasi menjadikan pelayanan kepada masyarakat dapat 

dikembangkan dan diperluas secara merata keseluruh wilayah negara. 
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3. Keamanan negara juga bergantung pada transportasi yang efisien yang 

memudahkan mobilisasi segala daya kemampuan dan ketahanan negara 

serta memungkinkan perpundahan pasukan selama masa perang. 

4. Sistem transportasi yang efisien memungkinkan negara memudahkan dan 

mengangkut penduduk dari daerah bencana. 

d. Manfaat kewilayahan 

Transportasi pada hakekatnya adalah kegiatan mengubungkan dua lokasi guna 

lahan yang berbeda. Mengangkut orang atau barang dari lokasi yang satu ke 

lokasi yang lain berarti mengubah nilai ekonomi orang atau barang tersebut 

dari guna lahan yang satu ke guna lahan yang lain. Salah satu tujuan penting 

perencanaan tata guna lahan atau sistem transportasi adalah menuju 

keseimbangan yang efesien antara potensi guna lahan dengan kemampuan 

transportasi.  

D. Tinjauan Tentang Bus Rapid Transit 

1. Konsep Bus Rapid Transit 

Bus Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, 

nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. 

Menggunakan bus untuk melayani servis yang kualitasnya lebih baik 

dibandingkan servis bus yang lain. Setiap sistem Bus Rapid Transit pasti 

menggunakan sistem improvantasi yang berbeda, walaupun improventasinya 

berbagi dengan sistem Bus Rapid Transit yang lain. Hasil dart sistem tadi untuk 

mendekati rail transit jika masih menikmati keamanan dan tarif bus. Negara yang 

memakai Bus Rapid Transit ada di Amerika Utara, di Eropa 

dan Australia dinamai busway dan nama tersebut juga dipakai di Indonesia, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bus_(transportasi)


49 

 

sedangkan negara lain memanggilnya quality bus atau servis bus mudah saat 

mencapai kualitas tinggi. 

Bus rapid transit memakai sebagian nama dari rapid transit yang mendeskripsikan 

transportasi rel berkapasitas tinggi atau kita bisa memanggilnya right-of-way. 

Kereta rapid transit memakai terowongan bawah tanah, dan tipikal kereta 

berbadan panjang dalam jalur pendek dalam beberapa menit. 

2. Format Operasional Bus Rapid Transit Bandar Lampung 

Dalam pengembangan Bus Rapid Transit di Bandar Lampung, pemerintah kota 

dan Dinas Perhubungan berperan sebagai regulator, dan menjalin kerjasama 

dengan pihak swasta yang tergabung dalam sebuah perusahaan konsorsium yang 

bernama PT. Trans Bandar Lampung dan kemudian bertindak sebagai operator 

dalam penyediaan dan pengoperasian Bus Rapid Transit Bandar Lampung. 

Perusahaan konsorsium ini pemegang sahamnya terdiri atas para pengusaha yang 

memiliki izin trayek angkutan perkotaan dan angkutan kota dalam provinsi 

(AKDP) yang sebagian trayeknya akan digantikan dengan jaringan trayek Bus 

Rapid Transit Bandar Lampung. PT. Trans Bandar Lampung terbentuk pada 

oktober 2011 dan terdiri dari 35 PO yang tergabung di dalamnya. Kerja sama 

operasional (KSO) :6 PO; dan Konsorsium:29 PO.  

3. Trayek Bus Rapid Transit Bandar Lampung 

Prinsip Trayek angkutan umum yang beroperasi di Kota Bandar Lampung adalah 

Trayek berjenjang dan menjangkau seluruh wilayah kota. Oleh karena itu, sesuai 
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dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahung 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkuta Jalan (LLAJ) pasal 158, maka pembagian jenjang Trayek adalah: 

a. Rajabasa – Panjang (melalui Jl. Soekarno – Hatta) 

b. Rajabasa – Sukaraja (melalui Jl. P. Diponegoro) 

c. Perum Korpri – Sukaraja (melalui Jl. Wolter Mangonsidi) 

d. Tanjungkarang – Ir. Sutami (melalui Jl. P. Antasari) 

e. Kemiling – Sukaraja (melalui Jl. Jend. Sudirman) 

f. Rajabasa – Pasar Cimeng (melalui Kemiling) 

g. Panjang – Pasar Cimeng (melalui Jl. Yos Sudarso) 

4. Armada Bus Rapid Transit Bandar Lampung 

 

Tabel 2.2  Jumlah Armada 

No Warna 

Kendaraan 

Kode Trayek Jenis 

kendaraan 

Kapasitas 

kendaraan 

Jumlah 

armada 

yang  

beroperasi 

(unit) 

Jumlah 

armada 

yang tidak 

beroperasi 

(unit) 

1 Hijau Pupus Rajabasa – 

Panjang 

Bus 

Sedang 

40 50 0 

2 Hijau Pupus Rajabasa – 

Sukaraja 

Bus 

Sedang 

40 45 0 

3 Hijau Pupus Perum Korpri – 

Sukaraja 

Bus 

Sedang 

40 30 0 

4 Hijau Pupus Tanjungkarang 

– Ir. Sutami 

Bus 

Sedang 

40 0 20 

5 Hijau Pupus Kemiling – 

Sukaraja 

Bus 

Sedang 

40 0 25 

6 Hijau Pupus Rajabasa – Citra 

Garden 

Bus 

Sedang 

40 0 20 

7 Hijau Pupus Panjang – Citra 

Garden 

Bus 

Sedang 

40 0 20 

Jumlah 280 125 85 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2014) 
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5.  Halte Bus Rapid Transit Bandar Lampung 

 Halte sebagai sarana pengembangan Bus Rapid Transit Bandar lampung sedang 

dalam masa pembangunan dengan melibatkan pihak swasta. Halte Bus Rapid 

Transit Bandar Lampung tidak besar dan tinggi seperti model halte pada busway 

Trans Jakarta, namun dibuat sederhana sebagai halte yang fungsional yang 

memiliki tempat menunggu, serta tempat naik dan turun angkutan. Jumlah titik 

halte yang telah direncanakan untuk pembangunan halte berjumlah 62 titik namun 

pembangunan halte ini belum selesai seluruhnya. 

E. Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Sebelumnya 

Peneliti akan mengangkat tema transportasi, dengan judul “ Implementasi Bus 

Rapid Transit (BRT) sebagai Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung” 

yang akan dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung. Dalam 

melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian 

terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Disini peneliti mengambil tiga hasil 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terkait dengan Implementasi Transportasi Publik. 

Terdapat Tiga penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti mengenai Implementasi Transportasi Publik. Penelitian yang pertama 

yang digunakan penelitian sebagai tinjauan pustaka adalah skripsi yang ditulis 

Ami Setiawati. Skripsi yang ditulis oleh Ami Setiawati berjudul “ Evaluasi 

Program Transjakarta Dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di 

Jakarta’’. Program Sarjana Ekstensi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2010. Ami  Setiawati 

mengangkat tema tentang program Transjakarta sebagai salah satu upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki transportasi 

publik di Jakarta berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi di jakarta yaitu 

kemacetan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ami Setiawati permasalahan yang 

dibahas adalah masalah evaluasi keefektifan Transjakarta sebagai pengganti alat 

transportasi publik di jakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  seberapa efektif Transjakarta selaku 

program yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memperbaiki 

transportasi publik di Jakarta. Pendekatan peneltian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara 

mendalam, studi kepustakaan dan observasi. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut yaitu bahwa program 

transjakarta dikatakan sebagai program yang tidak efektif karena keseluruhan 

narasumber mengeluhkan Transjakarta pada tiga hal, yaitu: 

1. Kekurangan armada. 

2. Tidak sterilnya jalur Transjakarta. 

3. Kurang SPBBG untuk menyediakan BBG bagi Transjakarta. 

Penelitian yang kedua yang digunakan penelitian sebagai tinjauan pustaka adalah 

skripsi Rully pradana putera dalam penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi 

Kebijakan Trans Pakuan Di Kota Bogor’’. Program Sarjana Ekstensi, Program 

Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia 2007. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kebijakan dan untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi 
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penghambat pelaksanaan kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor. Pendekatan 

yang digunakan yaitu pendekatan positivis dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi.  

Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor belum 

berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,yaitu faktor 

yang pertama adakag tidak fokusnya pengelolaan Trans Pakuan, faktor yang 

kedua adalah kurangnya optimalisasi pendapatan di luar tiket, faktor yang ketiga 

adalah Trayek Trans Pakuan masih beririsan dengan trayek-trayek angkutan kota. 

Penelitian yang ketiga yang digunakan penelitian sebagai tinjauan pustaka adalah 

skripsi Mohammad Irfani Seputro dalam penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi 

Kebijakan Trans Metro Bandung di Kota Bandung”. Program sarjana Reguler, 

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia Tahun 2011. 

Latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini adalah implementasi 

kebijakan Trans Metro di Kota Bandung. Trans Metro Bandung adalah sarana 

transportasi massal berbasis jalan raya yang bertujuan untuk menciptakan sistem 

transportasi yang bersifat efektif dan efesien, juga mengarahkan masyarakat untuk 

menggunakan sistem transportasi massal yang berkualitas. Berbagai masalah 

muncul di dalam pelaksanaan kebijakan Trans Metro Bandung, seperti konflik 

dengan pengusaha angkutan kota hingga terlambatnya pembangunan prasarana 

pendukung, sehingga kebijakan ini baru berjalan dengan efektif pada tahun 2009 

padahal bus bantuan dari kementrian perhubungan sudah diserah terimakan 

kepada Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2006. Jika dilihat secara kasat 
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mata, kebijakan Trans Metro Kota Bandung terkesan dipaksakan pelaksanaannya 

karena kondisi jalan kota Bandung yang tidak lebar dan banyak jalan satu arah 

kemudian diperparah lagi dengan banyaknya angkutan kota sangat tidak 

mendukung penerapan moda transportasi Trans Metro Bandung ini. Berdasarkan 

latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekomendasi 

yang didapatkan dari evaluasi kebijakan Trans Metro Bandung di Kota Bandung. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data penyebaran kuesioner, wawancara, dan 

observasi untuk mendapatkan dara primer, dan studi kepustakaan untuk 

mendapatkan data sekunder. 

Kesimpulan penelitian Evaluasi Kebijakan Trans Metro Bandung di Kota 

Bandung ini adalah kebijakan Trans Metro Bandung dapat dilanjutkan dengan 

modifikasi atau perbaikan pada kebijakan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan 

turut memberdayakan angkutan kota sebagai feeder untuk Trans Metro Bandung 

agar angkutan kota Bandung tetap dapat berjalan sekaligus meredam konflik 

antara Trans Metro Bandung dengan pengusaha angkutan kota. Selain itu, 

Pemerintah Kota Bandung juga harus memperbaiki dan terus mengembangkan 

sarana dan prasarana pendukung Trans Metro Bandung bukan hanya pada segi 

kuantitas namun juga kualitas. Penjelasan diatas dapat digambarkan ke dalam  

tabel berikut: 
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TABEL 2.3 MATRIKS PERBANDINGAN PENELITIAN 

 Peneliti Pertama Peneliti Kedua Peneliti Ketiga Peneliti Keempat 

Nama Ami Setiawati Rully pradana putera Mohammad Irfani 

Seputro 

Muhamad iksan 

Judul Evaluasi Program 

Transjakarta dalam Upaya 

Perbaikan Transportasi 

Publik di Jakarta 

Evaluasi Kebijakan Trans 

Pakuan Di Kota Bogor 

Evaluasi Kebijakan Trans 

Metro Bandung di Kota 

Bandung 

Implementasi Bus 

Rapid Transit (BRT) 

sebagai Transportasi 

Publik di Kota Bandar 

Lampung 

Tujuan Untuk mengetahui 

seberapa efektif 

Transjakarta selaku 

program yang dibuat oleh 

pemerintah DKI Jakarta 

untuk memperbaiki 

transportasi di Jakarta 

1. Mengevaluasi  

kebijakan Trans 

Pakuan di Kota Bogor 

2. Mengetahui faktor apa 

saja yang menjadi 

penghambat 

pelaksanaan kebijakan 

Trans Pakuan di Kota 

Bogor 

Mengetahui rekomendasi 

yang didapatkan dari 

evaluasi kebijakan Trans 

Metri Bandung di Kota 

Bandung. 

1. Untuk 

mengetahui 

implementasi bus 

rapid transit 

sebagai 

transportasi 

publik massal di 

kota Bandar 

Lampung 

2. Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

penghambat yang 

dialami bus rapid 

transit dalam 

upaya 

implementasi 

sebagai 

transportasi 

publik massal 

Hasil 

Penelitia

n 

Program Transjakarta 

dikatakan sebagai 

program yang tidak 

efektif karena 

keseluruhan narasumber 

mengeluhkan 

Transjakarta pada tiga 

hal, yaitu: 

- Kekurangan 

armada 

- Tidak sterilnya 

jalur 

Transjakarta 

- Kurang SPBBG 

untuk 

menyediakan 

BBG bagi 

Transjakarta 

Kebijakan trans Pakuan di 

kota Bogor belum berjalan 

dengan optimal. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Tidak fokusnya 

pengelolaan Trans 

Pakuan 

2. Kurangnya 

optimalisasi 

pendapatan di luar 

tiket 

3. Trayek Trans 

Pakuan masih 

beririsan dengan 

Trayek-trayek 

angkutan kota. 

Trans Metro Bandung 

dapat dilanjutkan dengan 

modifikasi atau perbaikan 

pada kebijakan. 

Modifikasi tersebut dapat 

berupa: 

1. Pemberdayaan 

angkutan kota 

sebagai feeder 

untuk Trans 

Metro Bandung 

2. Perbaikan 

Kuantitas dan 

kualitas sarana 

dan prasarana 

pendukung 

Trans Metro 

Bandung 

- 
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F. Kerangka Fikir     

Pembangunan dan perkembangan sebuah kota harus ditunjang dengan kelancaran 

lalu lintas untuk mmpermudah mobilitas masyarakat kota melalui sistem dan 

pelayanan transportasi. Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk 

dunia, jumlah kota-kota besar terus bertambah dengan jumah penduduk yang juga 

besar sehingga membuat mobilitas masyarakat dari dan menuju wilayah perkotaan 

semakin meningkat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 138 Ayat (1) berisi tentang angkutan umum 

diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, 

nyaman, dan terjangkau.        

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Kebijakan 

pemberlakuan Bus Rapid Transit dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa untuk peningkatan 

penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan 

lingkungan maka dikembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan 

sistem transportasi massal di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan Bus 

Rapid Transit yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki. 

Dalam pengembangan Bus Rapid Transit di Bandar Lampung, pemerintah kota 

dan Dinas Perhubungan berperan sebagai regulator, dan menjalin kerjasama 

dengan pihak swasta yang tergabung dalam sebuah perusahaan konsorsium yang 

bernama PT. Trans Bandar Lampung dan kemudian bertindak sebagai operator 

dalam penyediaan dan pengoperasian Bus Rapid Transit Bandar Lampung. 
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Perusahaan konsorsium ini pemegang sahamnya terdiri atas para pengusaha yang 

memiliki izin trayek angkutan perkotaan dan angkutan kota dalam provinsi 

(AKDP) yang sebagian trayeknya akan digantikan dengan jaringan trayek Bus 

Rapid Transit Bandar Lampung. PT. Trans Bandar Lampung terbentuk pada 

oktober 2011 dan terdiri dari 35 PO yang tergabung di dalamnya. Kerja sama 

operasional (KSO) :6 PO; dan Konsorsium:29 PO 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan. Begitu juga dengan pelaksanaan Bus Rapid Transit ini, 

kebijakan ini harus diimplementasikan karena melalui prosedur ini proses 

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau 

tidaknya pencapaian tujuan.  

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan model campuran (mix) dengan 

menggunakan enam Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik. Enam 

variabel tersebut yaitu Struktur Organisasi, Sumber daya, Kesesuaian tujuan 

individu/ personel dengan pesan kebijakan, Komitmen (Motivasi) dan kompetensi 

(keahlian)personel untuk melaksanakan Implementasi (will and skill), Koordinasi 

dan Interaksi Antar Aktor, Lingkungan sosial,ekonomi dan politik. Secara jelas 

kerangka fikir dapat dilihat pada bagan berikut: 
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   Bagan 2.1 Kerangka Fikir Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota Bandar Lampung 

nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, 

Pasal 10 ayat 4 

Implementasi Bus Rapid Transit 

sebagai Transportasi Publik di Kota 

Bandar Lampung : 

1. Struktur Organisasi 

2. Sumber daya 

3. Kesesuaian tujuan individu/ 

personel dengan pesan 

kebijakan 

4. Komitmen (Motivasi) dan 

kompetensi 

(keahlian)personel untuk 

melaksanakan Implementasi 

(will and skill) 

5. Koordinasi dan Interaksi 

Antar Aktor 

6. Lingkungan sosial,ekonomi 

dan politik 

 

PT. Trans Bandar 

Lampung 

Pemerintah Kota Bandar Lampung 

Masalah Pelaksanaan 

Bus Rapid Transit di 

Kota Bandar Lampung 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

pasal 138 

Faktor-faktor 

yang 

menghambat 

implementasi 

Bus Rapid 

Transit sebagai 

Transportasi 

Publik di Kota 

Bandar 

Lampung 


