
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik atau public policy merupakan salah satu bidang kajian yang 

menjadi pokok perhatian administrasi negara.  Bidang kajian ini amat penting bagi 

administrasi negara, karena selain menentukan arah umum yang harus ditempuh 

untuk mengatasi isu-isu masyarakat, dapat juga dipergunakan untuk menentukan 

ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan. 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

 

Winarno (2012:  19) menjelaskan, secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” 

digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu 

bidang kegiatan tertentu.  Namun saat ini, istilah “kebijakan” bukan hanya merujuk 

kepada perilaku atau tindakan dari aktor pemerintah semata, akan tetapi dapat 

digunakan dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah, baik berupa program maupun peraturan. 
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Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam 

kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang 

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh 

warganya.  Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai 

kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum.  Akan 

tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan 

benar.  Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu 

untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus 

dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.  Ketika 

kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi 

Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden 

termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum 

yang harus ditaati.  

 

Sementara itu menurut Dye (1992:  2), mendefinisikan bahwa kebijakan publik 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, 

mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan 

bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut 

mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya 

tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang 

diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana 

dalam menetapkan suatu kebijakan.  Untuk memahami kedudukan dan peran yang 

strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka 
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diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan 

yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.  

 

Menurut Ndraha (2003:  492), bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata 

policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi 

actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.  Meski demikian 

kata kebijakan yang berasal dari policy dianggap merupakan konsep yang relatif.  

Secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The 

Policy Process adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang 

dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil 

berdasarkan pertimbangan situasi tertentu (Hill, 1993:  34).  Maka dapat dikatakan 

kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor 

mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi 

berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. 

 

Agustino (2008:  6), mengemukakan beberapa definisi kebijakan publik dari 

beberapa tokoh, sebagai berikut: 

a. Robert Eyestone, mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat 

dikatakan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. 

b. Richard Rose, mengatakan bahwa kebijakan publik dipahami sebagai 

serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-
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konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu 

keputusan tersendiri. 

c. Carl Friedrich, mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan 

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu. 

 

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Dye dalam Nugroho (2004:  3) penulis 

buku “Understanding Public Policy” adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan 

bersama tampil.  Kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh 

Abidin (2004:  21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang 

diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.  Sedangkan menurut 

Abidin (2004:  23), kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, 

tetapi luas dan berada pada strata strategis.  Sebab itu kebijakan publik berfungsi 

sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di 

bawahnya.   

 

 

Sementara Winarno (2012:  24), merinci konsep kebijakan publik menjadi beberapa 

kategori sebagai berikut: 
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a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), tuntutan-tuntutan yang dibuat 

oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat 

pemerintah dalam suatu sistem politik.  Tuntutan-tuntutan tersebut dapat 

berupa desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” 

mengenai suatu persoalan. 

b. Keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), didefinisikan sebagai 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang 

mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan 

kebijakan publik.  Termasuk di dalamnya adalah menetapkan undang-

undang, memberikan perintah-perintah atau pernyataan-pernyataan resmi,  

atau mengumumkan peraturan-peraturan administratif. 

c. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements), adalah pernyataan-

pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik.  Yang termasuk 

ke dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan 

dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif, maupun pernyataan-

pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah. 

d. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs), hasil-hasil kebijakan lebih merujuk 

kepada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal 

yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-

pernyataan kebijakan. 

e. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes), jika hasil-hasil kebijakan lebih 

berpijak kepada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak-
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dampak lebih merujuk kepada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang 

diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya 

tindakan pemerintah. 

 

Menurut Eulau dan Prewitt dalam Nawawi (2009:  6), menjelaskan beberapa 

komponen yang terdapat pada kebijakan publik, yaitu: 

1. Intentions, tujuan sebenarnya dari suatu tindakan; 

2. Goals, tujuan akhir yang hendak dicapai; 

3. Plans or Proposal, cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan; 

4. Programs, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan; 

5. Decision or Choice, tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan; 

6. Effects, dampak yang dihasilkan baik yang sesuai dengan harapan maupun 

yang tidak sesuai, yang bersifat sekunder maupun bersifat primer. 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan kebijakan publik 

merupakan suatu tindakan dari aktor pemerintah yang dapat berupa kegiatan,  

keputusan, maupun peraturan.  Tindakan-tindakan tersebut memiliki nilai dan tujuan 

tertentu yang digunakan pemerintah guna memecahkan permasalahan-permasalahan 

publik yang timbul di masyarakat.  
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2. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya merupakan arah 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.  Area studi meliputi segala tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat secara luas, seperti misalnya kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan menyangkut wajib belajar sembilan tahun. 

 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.  Pembuatan kebijakan 

secara khusus mencakup suatu pola tindakan yang membutuhkan cukup banyak 

waktu dan meliputi banyak keputusan.  Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno 

(2012:  32), studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti 

terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (public cycle) atau tahap-tahap 

kebijakan publik.  Namun secara garis besar kebijakan publik mencakup tahap-tahap 

perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.   

 

Winarno (2012:  123), membagi tahap-tahap kebijakan publik ke dalam empat 

tahapan.  Tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap Pertama:  Perumusan Masalah (Defining Problem) 

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling 

fundamental dalam perumusan kebijakan.  Untuk dapat merumuskan 

kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan 
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didefinisikan dengan baik pula.  Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. 

b. Tahap Kedua:  Agenda Kebijakan 

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan.  

Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain.  

Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam 

agenda kebijakan yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat tertentu. 

c. Tahap ketiga:  Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah 

 

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para 

perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam 

agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan 

masalah.  Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan 

alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk 

memecahkan masalah tersebut.  Selain itu, para perumus kebijakan juga 

akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang 

terlibat dalam perumusan kebijakan. 

d. Tahap Keempat:  Tahap Penetapan Kebijakan 

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan sebagai cara 

untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam 

pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut 

sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.  Alternatif kebijakan 
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yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok 

kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. 

 

Jenkins (1967) dalam Parsons (2005:  81), mengemukakan siklus kebijakan publik di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Inisiasi 

b. Informasi 

c. Pertimbangan 

d. Keputusan 

e. Implementasi 

f. Evaluasi 

g. Penghentian (Termination) 

 

B. Implementasi Kebijakan Publik 

 

Proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-

program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.  Ini merupakan syarat-

syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.  Tanpa adanya syarat-

syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau 

slogan politik.  
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1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Nugroho (2009:  618), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.  Dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dapat digunakan, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan 

derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.  

 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan 

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.  Menurut 

Lester dan Stewart dalam Nugroho (2009:  147), implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.  

 

Definisi tentang implementasi kebijakan juga diberikan oleh Daniel Mazmanian dan 

Paul Sabatier dalam Agustino (2008:  139) yang mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

peradilan.  Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.   
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Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008:  139), mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan. 

 

Sementara Udoji (1981) dalam Agustino (2008:140) mengatakan bahwa pelaksanaan 

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada 

pembuatan kebijakan.  Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, 

karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi 

tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. 

 

2. Model Implementasi Kebijakan Publik 

 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2009:  629) berpendapat bahwa 

peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan 

formal pada keseluruhan proses implementasi.  Menurut Agustino (2008:  140) 

terdapat dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni:  

pendekatan top down dan bottom up.  Pendekatan top down merupakan implementasi 

kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan 

keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.  Pendekatan ini bertitik-tolak dari 

perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh 
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pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau 

birokrat-birokrat pada level bawahnya.  Sehingga pendekatan top down lebih 

menunjukkan sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) 

sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat 

kebijakan di tingkat pusat.   

 

Sementara pendekatan bottom up memandang implementasi kebijakan dirumuskan 

tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat, akan tetapi berpangkal dari 

keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang 

merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang terjadi.  Sehingga masyarakat 

dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang 

cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang 

mengada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang 

keberhasilan kebijakan itu sendiri.   

 

Terdapat berbagai pendekatan atau model dalam implementasi kebijakan, baik 

terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan serta 

tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat.  Model pertama adalah model 

yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan 

Carl Van Horn (1975).  Menurut Van Horn dan Van Metter dalam Nugroho (2009:  

627) bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, 

implementor, dan kinerja kebijakan publik.  Beberapa variabel yang dimasukkan 

sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:   
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1) Ukuran dan tujuan kebijakan;  

2) Sumberdaya;  

3) Karakteristik agen pelaksana;  

4) Sikap/kecenderungan para pelaksana;  

5) Komunikasi; dan  

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 

 

Model implementasi kebijakan lainnya yang berperspektif top down adalah 

pendekatan yang dikembangkan oleh George Edward III.  Menurut Edward III dalam 

Nugroho (2009:  636), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan, dimana keempat variabel tersebut bekerja secara 

stimulan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat 

implementasi kebijakan.  Empat variabel tersebut, yaitu: komunikasi, sumberdaya, 

disposisi, dan stuktur birokrasi.  

 

Sementara itu pendekatan top down yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle 

dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process.  Menurut 

Grindle dalam Agustino (2008:  154), terdapat dua variabel yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik.  Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik 

dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau 

tidaknya tujuan yang ingin diraih. 

 

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal,  

yaitu: 
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1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai.  Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu: 

a. Impak atau efeknya kepada masyarakat secara individu dan kelompok 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi. 

 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dalam model Grindle ditentukan 

oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya (context of 

policy).  Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah 

implementasi kebijakan dilakukan.  Keberhasilannya ditentukan oleh derajat 

implementablity dari kebijakan tersebut.  

 

1.  Isi kebijakan (content of policy) menurut Grindle adalah: 

a) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 

Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu 

implementasi kebijakan.  Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan 

dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh 

mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 

implementasinya. 
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b) Tipe manfaat 

Poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu 

kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak 

positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak 

dilaksanakan. 

c) Derajat perubahan yang diinginkan  

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.  Isi 

kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar 

perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi 

kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. 

d) Letak pengambilan kebijakan 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan 

di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. 

e) Siapa pelaksana program 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan 

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan 

suatu kebijakan.  

f) Sumber-sumber daya yang digunakan 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber 

daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 
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2. Konteks implementasi (context of policy) menurut Grindle adalah: 

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pada kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. 

b) Karakteristik lembaga dan penguasa 

Lingkungan di mana 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) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana 

Hal lain yang dirasa penting dalam peran pelaksanaan suatu kebijakan 

adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak 

dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.  
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Bagan 1  Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle (1980) 

 

Sumber: Grindle dalam Nugroho (2004:635) 

 

Berdasarkan beberapa model di atas, penelitian ini menggunakan model atau 

perspektif implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle untuk mengukur 

implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013.  Hal ini sesuai 

dengan keadaan dan kondisi yang ada di dalam implementasi kebijakan, baik yang 

menyangkut dengan implementor maupun kelompok sasaran kebijakan.  Sehingga 

nantinya akan dapat diketahui bagaimana proses implementasi dari Peraturan 
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Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah 

Karaoke yang ada di Kota Metro. 

 

C. Karakter Masyarakat Perkotaan (Urban Community) 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam 

kehidupannya, sekelompok manusia yang saling membutuhkan tersebut akan 

membentuk suatu kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat.  Masyarakat 

itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya 

berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 

2005:  122).  Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitarnya dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup.   

 

Pada kehidupan masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan 

(rural community) dan masyarakat perkotaan (urban community).  Perbedaan di 

antara keduanya pada hakikatnya bersifat gradual dan sedikit sulit memberikan 

batasan apa yang dimaksudkan dengan perkotaan karena adanya hubungan antara 

konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme.  

Seseorang dapat saja berpendapat bahwa semua tempat dengan kepadatan penduduk 

yang tinggi merupakan masyarakat perkotaan.  Hal itu kurang tepat karena banyak 

pula daerah yang berpenduduk padat yang tidak dapat digolongkan ke dalam 

masyarakat perkotaan.   
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Masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota yang tidak 

tertentu jumlah penduduknya.  Tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat serta 

ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.  Terdapat perhatian antara 

masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, khususnya terhadap keperluan 

hidup.  Masyarakat pedesaan yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap 

terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memerhatikan 

fungsi pakaian, makanan, ramah, dan sebagainya.  Hal ini berbeda lain dengan 

masyarakat perkotaan yang sudah mempunyai pandangan berbeda dengan 

memandang penggunaan kebutuhan hidup berhubungan dengan pandangan 

masyarakat sekitarnya.   

 

Karakter antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan pun berbeda.  

Menurut esai klasik dari Louis Wirth (1938) dalam Horton dan Chester (1984:  154) 

yang berjudul “Urbanism as a way of life”, disimpulkan bahwa kehidupan urban 

menciptakan kepribadian urban yang jelas berbeda, yakni kepribadian yang anomis, 

materialistis, berdikari (self-sufficient), impersonal, tergesa-gesa, dangkal, 

manipulatif, dan cenderung disertai perasaan tidak aman dan disorganisasi pribadi.   

Soekanto (2010:  139) mengemukakan ada beberapa ciri yang menonjol pada 

masyarakat kota, yaitu sebagai berikut: 

1) Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan 

agama di desa. 
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2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang lain.  Hal yang penting di sini adalah manusia 

perseorangan atau individu (bersifat individualistik).  

3) Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-

batas nyata.   

4) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga lebih 

banyak diperoleh warga kota daripada warga desa karena sistem pembagian 

kerja yang tegas tersebut di atas. 

5) Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan,  

menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor 

kepentingan daripada faktor pribadi. 

6) Jalan kehidupan yang cepat di kota mengakibatkan pentingnya faktor 

waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat 

mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.  Sehingga pemenuhan 

kebutuhan lebih dikaitkan dengan masalah prestise, efisien, dan efektif. 

7) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota karena kota 

biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar. 

 

D. Peran Pemerintah dalam Implementasi  

 

Tujuan suatu kebijakan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan 

tersebut diimplementasikan.  Sementara menurut Purwanto dan Dyah (2012:  125), 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh delivery 



 

 

29 

 

mechanism (mekanisme penyampaian), yaitu bagaimana keluaran-keluaran 

kebijakan (policy output) dapat sampai kepada kelompok sasaran dengan berbagai 

kriteria tepat seperti, tepat sasaran, waktu, kualitas, dan lain-lain untuk menjamin 

munculnya hasil kebijakan (policy outcomes), baik hasil kebijakan yang langsung 

dirasakan maupun yang akan muncul dalam jangka panjang.  

 

Mekanisme penyampaian sendiri dipengaruhi oleh aktor implementasi (implementing 

agency) yaitu keberadaan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan.  Aktor implementasi kebijakan ini memiliki 

peran yang sangat penting guna menjamin kelancaran proses mekanisme 

penyampaian suatu kebijakan sehingga tujuan-tujuan kebijakan yang telah dirancang 

sebelumnya dapat tercapai.  Menurut Purwanto dan Dyah (2012:  125), mengikuti 

gagasan dikhotomi politik-administrasi, lembaga yang paling otoritatif untuk 

mengimplementasikan kebijakan adalah eksekutif atau pemerintah.  Sesuai dengan 

pembagian tugas yang secara luas diakui maka tugas lembaga politik (DPR) adalah 

merumuskan kebijakan, kemudian setelah kebijakan diambil maka tugas eksekutif 

adalah mengeksekusi kebijakan tersebut dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-

tujuan yang secara politis telah disepakati.  Pemerintah dalam menjalankan tugas 

untuk mengeksekusi berbagai kebijakan tersebut membentuk organisasi yang solid 

yang kemudian disebut sebagai birokrasi. 

 

Sementara itu menurut Nugroho (2009:  649), aktor implementasi senantiasa diawali 

dari aktor negara atau pemerintah sebagai agen eksekutif.  Akan tetapi pada dasarnya 
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implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor secara bersama-sama, 

yaitu state dan society, karena kebijakan publik adalah kepentingan dari aktor yang 

sama, yaitu state dan society.  Terdapat empat pilihan aktor implementasi yang 

dipilah Nugroho, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah 

Meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori directed atau 

berkenaan dengan eksistensi negara bangsa.  Kebijakan di sini disebut 

sebagai existensial driven policy, seperti pertahanan, keamanan, penegakan 

keadilan, dan sebagainya.  Meskipun masyarakat dilibatkan,  perannya sering 

kali dikategorikan sedikit. 

2. Pemerintah sebagai pelaku utama, masyarakat sebagai pelaku pendamping 

Kebijakan-kebijakan yang government driven policy, seperti pelayanan KTP 

dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja non pemerintah di tingkat 

masyarakat. 

3. Masyarakat sebagai pelaku utama, pemerintah sebagai pelaku pendamping 

Kebijakan-kebijakan yang societal driven policy, termasuk di dalamnya 

kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat 

subsidi dari pemerintah. 

4. Masyarakat sendiri 

Sering disebut dengan people (atau private) driven policy, yang dilaksanakan 

oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis. 
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Proses implementasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administrasi semata, 

yang berupa fungsi pembagian kerja, pemberian perintah dan mengawasi 

pelaksanaan suatu pekerjaan.  Namun pada kenyataannya, proses tersebut melibatkan 

berbagai elemen, seperti yang disebutkan oleh O’Toole (1986) dalam Purwanto dan 

Sulistyastuti (2012:  164) diantaranya adalah:  kualitas dan tipologi kebijakan yang 

diimplementasikan, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk 

mengimplementasikan kebijakan, kualitas Sumber Daya Manajemen (SDM) aparatur 

yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, dan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut diimplementasikan.  Sehingga 

keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam 

mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara 

harmonis yang ditandai dengan:  interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di 

lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.  

Di mana semua itu menurut Purwanto dan Dyah (2012:  166), merupakan tugas dari 

birokrat garda depan yang memiliki peran berhadapan secara langsung dengan 

kelompok sasaran. 

 

Pemerintah yang berperan sebagai salah satu birokrat garda depan, dalam konteks 

kebijakan publik tidak hanya bertugas sebagai regulator yang membuat suatu 

kebijakan semata.  Akan tetapi pemerintah juga bertindak sebagai tonggak penerapan 

dan pengawasan dari kebijakan tersebut.  Tugas dan peran yang dijalankan 

pemerintah dalam proses implementasi kebijakan di antaranya, mulai dari mendata 

kelompok sasaran, melakukan sosialisasi, mendistribusikan keluaran kebijakan 
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kepada kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh 

kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai. 

 


