
 

 

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Kebijakan 

1. Pengertian Kebijakan  

Kebijakan sering diartikan sebagai segala hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh 

pemerintah, dan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, bukan sekedar 

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Definisi tersebut sejalan dengan 

pendapat Dye dalam Siswadi (2012:16) yang mengatakan bahwa “Kebijakan 

adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.” 

Secara lebih jelas, Jenkins yang dikutip oleh Wahab (2004:4)merumuskan 

kebijakan sebagai segala keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai 

kewenangannya, bersifat saling berhubungan berkenaan dengan tujuan yang ada, 

dan segala cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

Berbeda dengan Nugroho (2012:123) yang secara sederhana mengatakan 

bahwa“Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai 

strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi 

untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa 

transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.” Berdasarkan definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang diputuskan 

oleh aktor-aktor atau pemerintah dengan tujuan tertentu, dan dicapai dengan tata 
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cara yang terarah. Hal ini diperjelas oleh Lasswell dan Kaplan dalam Siswadi 

(2012:16) yang mengatakan“Kebijakan merupakan suatu program pencapaian 

tujuan dengan praktik-praktik yang terarah.” 

 

Definisi-definisi tersebut juga memunculkan  kesimpulan bahwa kebijakan publik 

memiliki ciri-ciri tersendiri. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang 

dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan 

bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang 

atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi 

atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di 

daerah itu. Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan publik jika terdapat tingkat 

eksternalitas yang tinggi, yaitu dimana pemanfaat atau yang terpengaruh bukan 

saja pengguna langsung kebijakan publik, tetapi juga yang tidak langsung. 

 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan 

untuk jajaran pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula 

oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa suatu kebijakan memiliki daya ikat dan daya paksa yang kuat 

terhadap masyarakat sebagai subjek dari kebijakan itu sendiri.Dengan kata lain, 

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara agar kebijakan yang telah 

ditetapkan dapat dijalankan dan mencapai tujuannya. Sehingga apabila perilaku 
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atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, 

maka suatu kebijakan publik tidak dapat berjalan efektif. 

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan suatu proses yang sangat kompleks 

dimana disetiap prosesnya terdapat variabel-variabel yang harus dikaji. Tahap-

tahap dari setiap proses kebijakan publik yang dijelaskan Winarno(2011 : 36-

37)adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Beberapa permasalahan mungkin masuk dalam agenda kebijakan para 

paerumus kebijakan publik. Pada tahap penyusunan agenda ini, dari beberapa 

masalah tersebut akan ditetapkan masalah yang akan menjadi fokus 

pembahasan atau karena alasan-alasan tertentu harus ditunda untuk waktu 

yang lama. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Sebuah permasalahan yang yang telah diagendakan kemudian diidentifikasi 

oleh para pembuat kebijakan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang 

terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat bersumber dari berbagai alternatif 

atau pilihan kebijakan yang ada. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya salah 

satu dari alternatif kebijakan tersebut dipilih untuk dilaksanakan dengan 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan. 
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d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif 

pemecahan masalah harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi mapun 

pejabat-pejabat pemerintah ditingkat bawah agar tidak hanya sekedar catatan 

tanpa hasil. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini setiap kebijakan yang telah diambil akan dinilai atau dievaluasi, 

sejauh mana kebijaka tersebut dapat memecahkan masalah karena pada 

dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan. 

 

Sejalan dengan tahap-tahap kebijakan yang dikemukakan oleh Winarno 

dalambukunya yang berjudul “Kebijakan Publik” tersebut, Nugroho (2012:185) 

juga menjelaskan tahap-tahap kebijakan sebagai berikut: 

 

Bagan 2.1. Proses Kebijakan Publik 

 

 

 

 

Sumber: Nugroho, 2012 

 

Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan  sebagai berikut ini: 

1. Isu kebijakan, disebut isu apabila bersifat strategis, yaitu bersifat mendasar 

dalam arti menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, dan 

biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan 

IsuKebijakan 

 

Perumusan kebijakan 

 

Implementasi Kebijakan 

 

Evaluasi Kebijakan 
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memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk 

diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. 

Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul 

pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan 

yang hendak dicapai pada kehidupan publik. 

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan 

kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan 

kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya 

termasuk pimpinan negara.  

3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh 

pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan 

masyarakat.  

4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, 

diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah 

kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan 

diimplementasikan dengan baik dan benar pula.  

5. Implementasi kebijakan berpusat pada output atau hasil yang diberikan, dapat 

berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan 

oleh pemanfaat. 

6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome atau 

dampak dari kebijakan yang diharapkan akan semakin meningkatkan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan kebijakan tersebut.  
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Kesimpulan yang dapat diambil dari tahapan-tahapan di atas menurut Nugroho 

(2012:185) adalah terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan 

publik, yaitu:  

1. Perumusan kebijakan  

2. Implementasi kebijakan  

3. Evaluasi kebijakan (dengan penambahan-penambahan tertentu) 

 

B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan 

1. Definisi Implementasi 

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah sebuah 

kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar dapat memberikan 

dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Jenkins (Parsons, 463:2008) 

menjelaskan bahwa “Implementasi adalah studi perubahan yang membicarakan 

bagaimana suatu perubahan terjadi maupun bagaimana kemungkinan perubahan 

tersebut dapat dimunculkan.” Hal tersebut sesuai dengan pengertian implementasi 

menurut Grindle dalam Winarno (2011:149) yang menyatakan 

bahwa“Implementasi secara umum bertugas untuk membentuk suatu kaitan 

dimana suatu kegiatan pemerintah akan berdampak pada kemudahan bagi 

tercapainya tujuan-tujuan dari suatu kebijakan.” Van Metter dan Van Horn dalam 

Winarno (2011:149) membenarkan hal tersebut dengan teorinya yang 

menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh individu kelompok dalam pemerintahan maupun swasta untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

kebijakan.” 
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Implementasi tidak dapat dilaksanakan sebelum suatu kebijakan menetapkan 

tujuan dan menentukan sasarannya. Dikatakan oleh Agustino (2008:142) bahwa 

“Implementasi akan efektif bila ukuran atau sasaran dan tujuannya relevan dengan 

kondisi sosial-ekonomi pada tempat suatu program dilaksanakan.”Relevansi 

ukuran dan sasaran suatu kebijakan berbanding lurus dengan pemahaman para 

pelaksana terhadap ukuran dan sasaran tersebut. Menurut  Winarno (2012:168) 

“Jika pelaksana tidak memahami tujuan dan sasaran program, maka akan 

berpengaruh pada pelaksanaan program.” Selain tujuan dan sasaran, suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan harus didukung dengan sumber daya 

manusia dan sumber daya finansial yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Agustino (2008:142), “Apabila suatu kebijakan 

memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel tetapi tidak diimbangi 

dengan dana yang tersedia, maka akan sulit mencapai tujuan suatu kebijakan.” 

 

Mempunyai sumber daya yang memadai saja tidak cukup, agar tujuannya dapat 

tercapai secara maksimal, pelaksanaan kebijakan harus mempunyai sistem kontrol 

dan pola komunikasi yang baik. Sesuai dengan pendapat Parson (2008:466) yang 

mengatakan bahwa “Selain membutuhkan sumber daya yang mampu menjalankan 

maksud kebijakan, implementasi juga membutuhkan sistem kontrol dan 

komunikasi top down.” Secara lebih jelas diungkapkan oleh Carter et al dalam 

(Parson, 2008:477) bahwa “Sistem implementasi yang sukses melibatkan empat 

tipe kontrol: 

1. Koordinasi sepanjang waktu; 

2. Koordinasi pada waktu tertentu; 
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3. Detail logistik dan penjadwalan; 

4. Penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural. 

 

Implementasi merupakan tahap penting dari sebuah kebijakan karena dengan 

implementasi sebuah kebijakan akan memberikan dampak dan mudah mencapai 

tujuannya sementara tanpa implementasi kebijakan hanya akan menjadi sebuah 

rencana tanpa hasil yang jelas. Sejalan dengan hal tersebut, Udoji dalam Wahab 

(2004:59) menegaskan bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 

penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari proses perumusan kebijakan. 

Kebijakan hanya sekedar impian yang tersimpan rapi dalam arsip bila tidak 

diimplementasikan.”  

 

Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan yang dirumuskan secara baik tetapi 

tidak diimplementasikan secara maksimal, maka hasil yang dicapai juga tidak 

akan maksimal. Sebaliknya, suatu kebijakan yang tahap perumusannya buruk 

tetapi diimplementasikan secara baik dan sempurna, maka kemungkinan hasilnya 

akan baik karena implementasi memberikan pilihan-pilihan alternatif bagi suatu 

permasalahan yang dihadapi. Selain itu, implementasi suatu kebijakan harus 

dilakukan dengan tujuan yang terukur dan sasaran yang jelas untuk menujang 

keberhasilannya. Tetapi ukuran dan sasara saja tidak cukup, melainkan harus 

diimbangin dengan sumber daya baik manusia maupun finansial yang memadai, 

dan sistem komunikasi yang mampu mengontrol pelaksanaan program. 
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2. Model-Model Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dalam Winarno (2011 : 147) bila dipandang dalam 

pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, 

untuk lebih mudah memahami implementasi maka diciptakan model-model 

implementasi, sebagai berikut: 

 

a. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun 

Suatu kebijakan dapat  diimplementasikan secara sempurna dengan  persyaratan 

tertentu,Wahab(2004:71-78) menjelaskan syarat-syarat tersebut sebagai berikut: 

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak 

akan mengalami gangguan atau kendala yang serius.  

Kendala-kendala yang dihadapi pada proses implementasi kebijakan 

seringkali berada diluar kendali atau jangkauan kewenangan kebijaksanaan 

dan pelaksanan. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis 

dan sebagainya. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan para 

implementator kebijakan adalah mengingat bahwa kemungkinan-

kemungkinan tersebut perlu dipikirkan secara matang saat merumuskan 

kebijakan. 

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup 

memadai. 

Terdapat kemungkinan bahwa suatu kebijakan yang memiliki tingkat 

kelayakan fisik tertentu dapat gagal mencapai tujuan yang ditetapkan dengan 
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alasan waktu yang terlalu pendek, dan terlalu fokus pada pencapaian tujuan 

sehingga kurang memperdulikan penyediaan sarana pencapaian tujuan 

tersebut. 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 

Dalam proses implementasi, bukan hanya harus dijamin tidak terdapat 

kendala-kendala semua sumber yang diperlukan, juga harus dipastikan bahwa 

semua sumber tersebut benar-benar tersedia. Sehingga diharapkan bahwa 

setiap hambatan atau kendala yang mungkin terjadi dapat diantisipasi 

sebelumnya dengan tepat dan cepat. 

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan 

kausalitas yang handal. 

Suatu kebijakan terkadang tidak dapat diimplementasikan secara efektif 

karena tidak didasari oleh tingkat pemahaman yang memadai tentang 

persoalan yang akan diselesaikan, penyebab timbulnya masalah dan cara yang 

tepat untuk pemecahannya. Lebih dari itu kebijakan tersebut tidak didasari 

oleh peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat 

permasalahannya, dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-

peluang yang ada. 

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

Semakin banyak hubungan kausalitas pada mata rantai suatu kebijakan, maka 

semakin besar pula resiko bahwa diantaranya terbukti lemah atau tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik. Atau kalaupun bisa diimplementasikan, maka 

proses implementasinya akan sangat panjang dan kompleks. 
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6. Hubungan saling ketergantungan kecil. 

Keberhasilan misi yang diemban dari sebuah proses implementasi yang 

sempurna tergantung padainstansi atau para pelaksananya. Semakin sedikit 

yang ketergantungan instansi yang mengimplementasikan suatu kebijakan, 

maka kemungkinan atau peluang keberhasilan impelementasi tersebut akan 

semakin besar dan begitu sebaliknya. 

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

Selama proses implementasi, para pelaksana harus memahami dan 

menyepakati secara menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut harus dirumuskan secara jelas dan 

spesifik, dapat dipahami dan disepakati oleh semua pihak dalam organisasi, 

dan dapat menjadi arah bagi pelaksanaan kebijakan. 

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna tentu tidak 

dapat dihindarkan. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan masih perlu merinci dan menyusun seluruh tugas yang harus 

dilaksanakan ke dalam urutan-urutan yang tepat agar mempermudah 

pelaksanaannya. 

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

Komunikasi berperan penting bagi berlangsungnya koordinasi dan 

implementasi, hanya saja komunikasi yang sempurna masih sulit untuk 

diwujudkan. Koordinasi bukan sekedar membicarakan persoalan 

mengkomunikasi informasi atau membentuk struktur administrasi yang 
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cocok, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik 

pelaksanaan kekuasaan. 

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

Pelaksanaan suatu kebijakan memerlukan kepatuhan penuh dari setiap pihak 

yang terlibat agar dapat berjalan dengan baik. Dalam menjamin hal tersebut, 

maka diperlukan mereka yang memiliki kekuasaan untuk menjamin tumbuh 

dan berkembangnya sikap patuh tersebut. 

 

b. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn  

Dijelaskan dalam Winarno (2011:158-175) teori proses implementasi kebijakan 

ini menerangkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendukung implementasi 

kebijakan, yaitu: 

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. 

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna untuk menguraikan tujuan-tujuan 

kebijakan secara menyeluruh. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran suatu  program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi 

dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami 

kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. 

2. Sumber-sumber kebijakan. 

Sumber-sumber harus mendapat perhatian karena merupakan penunjang 

keberhasilan dari implementai kebijakan. Manusia merupakan sumber daya 

yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. 

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya 
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sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang 

ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.Tetapi diluar sumber daya 

manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya 

finansial dan sumber daya waktu yang mendorong dan memperlancar 

implementasi yang efektif. 

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi 

antar para pelaksana. Hal ini dikarenakan komunikasi diantara maupun di 

dalam organisasi bersifat kompleks. Dalam menyampaikan informasi, para 

komunikator secara sengaja ataupun tidak sengaja mungkin dapat 

menyimpangkan informasi yang disampaikan. Selain itu, sumber-sumber 

informasi yang berbeda menyebabkan interpretasi yang tidak konsisten 

bahkan sering bertentangan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan 

sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengalami kesulitan. 

4. Karakteristik badan-badan pelaksana 

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. 

Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan.Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi 

kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat 

serta cocok dengan para agen pelaksananya. 

5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan 

pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.Lingkungan ekonomi, 

sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi cikal bakal dari 
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kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondisi lingkungan eksternal. 

6. Kecenderungan para pelaksana 

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.Sikap penerimaan atau 

penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan 

atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin 

terjadi karena kebijakan tersebut bersifat dari atas (top down) yang sangat 

mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan 

tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang 

ingin diselesaikan oleh masyarakat. 

 

c. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

Menurut teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Mazmanian dan 

Sabatier dalam Agustino (2008:144), variabel-variabel yang 

mempengaruhitercapainya tujuan pada proses implementasi dapat dikategorikan 

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  
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2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat dengan 

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-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  

 

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi  

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi  

b. Dukungan publik  

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimilikikelompok masyarakat  

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana 

 

d. Model Implementasi George Edward III 

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh 

Winarno (2011:177-206), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, 

adalah : 
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1. Komunikasi. 

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni 

transmisi, kejelasan (clarity), dan konsistensi. 

- Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan 

adalahtransmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan 

harusmenyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 

untukpelaksanaanya telah dikeluarkan. 

- Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, 

yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus 

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus 

jelas. 

- Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah 

konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, 

maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

2. Sumber-sumber. 

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakanmeliputi : 

staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untukmelaksanakan 

tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitasyang dapat menunjang 

pelaksanaan pelayanan publik. 

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. 

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-

konsekuensipenting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jikapara 

pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini 
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berarti adanya dukungan, kemungkinan besar merekamelaksanakan kebijakan 

sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. 

4. Struktur birokrasi. 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkansecara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu strukturpemerintah dan 

juga organisasi-organisasi swasta.  

 

Dari penjelasan beberapa teori diatas mengenai implementasi kebijakan publik 

maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan 

publik dari Van Metter dan Van Horn. Agustino (2008) menjelaskan bahwa pada 

model ini terdapat enam variabel yang saling berkaitan yang mempengaruhi 

kinerja kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 

karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, 

komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi 

sosial politik. Model ini menegaskan bahwa pemahaman tentang tujuan, siapa 

pelaksana atau eksekutor kebijakan, kontrol dan kepatuhan bertindak, serta 

koordinasi yang baik antar pelaksana merupakan konsep-konsep yang penting 

dalam prosedur-prosedur implementasi suatu kebijakan. 

 

3. Pendekatan Implementasi Kebijakan 

Umumnya, proses implementasi selalu bersifat terpusat (sentralistis) dimana 

sesuatu yang diimplementasikan adalah sesuatu yang telah diputuskan dari pihak 

pemerintah. Oleh karena itu, terkadang kebijakan yang dihasilkan tidak dapat 

menyentuh apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tetapi, untuk 
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masyarakat yang demokratis, partisipasi masyarakat harus diperhitungkan. 

Berdasarkan kecenderungan implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip 

demokrasi, maka implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan 

(Abidin, 2012:155), sebagai berikut: 

1. Pendekatan Struktural 

Pendekatan ini melihat instansi atau organisasi sebagai pusat dari sebuah 

kebijakan atau sesuatu yang sangat menentukan karena organisasi adalah tempat 

dan alat untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Implementasi dikatkan dengan 

bidang tugas dari sebuah organisasi yang sudah ada, sehingga diharapkan suatu 

kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai kompetensi organisasi 

yang mengelola. 

 

2. Pendekatan Prosedural 

Implementasi dalam pendekatan ini dipandang sebagai sesuatu yang bersifat 

teknis, dimana hal yang terpenting di dalamnya adalah prioritas dan tata urutan, 

baik prioritas berdasarkan signifikansi maupun prioritas berdasarkan waktu 

pencapaian tujuan suatu kebijakan 

 

3. Pendekatan Behavior 

Pendekatan ini berhubungan dengan sikap menerima atau menolak dari 

masyarakat terhadap suatu kebijakan. Masyarakat berperan penting bagi suatu 

kebijakan dimana berhasil atau tidaknya suatu kebijakan sering kali tergantung 

pada partisipasi dari masyarakat. 
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4. Pendekatan Politik 

Implementasi dipandang berkaitan erat dengan politik, menyangkut kepentingan, 

kekuasaan, dan kecendrungan dari organisasi sebagai kekuatan dan pengaruh 

dalam organisasi atau antar instansi. 

 

Berdasarkan keempat pendekatan di atas, Program Hibah Air Minum ini 

menggunakan pendekatan struktural karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan 

instansi yang benar-benar berkompeten dibidang penyaluran air minum perpipaan.  

Dalam hal ini, PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung dinilai cukup ahli 

dibidang penyediaan air minum perpipaan karena merupakan satu-satunya instansi 

pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas 

menyediakan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat di 

Bandarlampung. Diharapkan, program hibah ini dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan kompetensi dan kualitas pelaksananya. 

 

C. Tinjauan tentang Program Hibah Air Minum 

1. Gambaran Singkat Kegiatan 

Sektor air bersih merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan 

erat dengan pemberantasan kemiskinan yang menjadi tujuan nasional. Tidak 

memadainya prasarana dan sarana air bersih khususnya di perkotaan berpengaruh 

buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan 

terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Minimnya akses terhadap air bersih 

menyebabkan masyarakat kerap menggunakan sumber air seadanya, seperti 

sungai dengan air keruh dan berbau tanpa memperhitungkan memungkinkan 
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terdapat kuman penyakit. Sementara itu, penyediaan prasarana dan sarana air 

bersih yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan 

kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk 

mendapatkan air bersih yang baik.  

 

Program Hibah Air Minum ini merupakan kegiatannya berupa pemberian hibah 

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperluas 

cakupan pelayanan penyediaan air bersih khususnya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR). Program juga merupakan suatu upaya percepatan 

penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based 

atau berdasarkan kinerja yang terukur dengan berorientasi pada hasil. Dana yang 

disediakan untuk Program Hibah Air Minum ini bersumber dari dukungan dana 

Pemerintah Luar Negeri, yaitu Australian AID dan difasilitasi oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum bersama tim interdepartemen (Kementerian Keuangan dan 

Bappenas). 

Dalam mengikuti Program Hibah Air Bersih, Pemerintah Daerah diminta untuk 

menyiapkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Syarat kesiapan daerah yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Hibah Air 

Bersih adalah:  

1. Memiliki daftar calon penerima manfaat sesuai kriteria;  

2. Memiliki Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Kinerja PDAM yang 

sudah diaudit 3 Tahun terakhir;  

3. Melampirkan Ikhtisar Rekening Menurut Jenis Pelayanan 3 Tahun 

terakhir;  
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4. Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa Penyertaan 

Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM paling sedikit sebesar dana hibah 

untuk jumlah sambungan rumah yang direncanakan pertahun;  

5. Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk SR yang akan 

dibangun;  

6. Bersedia untuk dilakukan verifikasi dan audit;  

7. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing 

Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project 

Implementation Unit (PIU). 

 

2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan  

Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah meningkatkan akses bagi 

keberlanjutan pelayanan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) di Indonesia, dalam upaya mencapai target MDGs (Millenium 

Development Goals). Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan 

cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam 

rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Program Hibah ini 

bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan 

sambungan air minum perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan memenuhi 

kriteria. Program Hibah ini juga bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan dan 

kesehatan masyarakat melalui pemerataan penyediaan air bersih yang aman 

dikonsumsi. 
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3. Organisasi Pengelola  

Program Hibah Air Minum ini dikelola secara berjenjang dari tingkat Pusat, 

Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat merupakan pemilik program, 

pemerintah provinsi bertugas menjadi perantara antara pemerintah kota dan 

pemerintah pusat. Pada tingkat Kabupaten/Kota Program hibah ini dikelola oleh 

Project Implementation Unit (PIU). PIU adalah pejabat yang ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandarlampung Nomor 

608/PDAM/HK/2012 tentang Penunjukkan Pejabat Fugsional / PIU Program 

Hibah Air Minum Bantuan Australia-Pemerintah Kota Bandarlampung 2013-

2015. Bertugas untuk membantu KepalaDaerah melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum, dengan struktur 

organisasi sebagai berikut:  

Bagan 2.2. Struktur Organisasi PIU Program Hibah Air Minum Bantuan Luar 

Negeri Tahun 2014 di Bandarlampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2015) 

 

 

Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung 

Penanggung Jawab 

BPKAD Kota Bandarlampung 

Ketua (Anggota) 

Bappeda Kota Bandarlampung 

Sekretaris (Anggota) 

CV. Dharmanita Mulya Abadi 

Kontraktor Lapangan 

Badan Perekonomian Daerah 

Kota Bandarlampung 

Anggota 

PDAM Way Rilau Kota 

Bandarlampung 

Anggota 
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Meskipun dilaksanakan secara berjenjang, tetapi dalam manajemen pelaksanaan 

program hibah ini diserahkan kepada PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung 

yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah perusahaan 

kontraktor swasta yang dipilih melalui penunjukkan langsung, yaitu CV. 

Dharmanita Mulya Abadi dan CV. Putera Bintuhan. Pelaksana program hibah di 

Kelurahan Bakung, Telukbetung Barat adalah  CV. Dharmanita Mulya Abadi. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kemiskinan sering dipandang hanya dari perspektif tingkat penghasilan, tetapi 

jika ditinjau secara lebih luas, kemiskinan juga dapat diartikan sebagaikondisi 

dimana belum tercukupinyakebutuhan atau ketidakmampuan untuk mengakses 

pelayanan umum lainnya termasuk pelayanan terhadap air bersih.Pemerintah 

mengakui bahwa pelayanan terhadap air bersih untuk masyarakat belum 

maksimal, dimana masih banyak masyarakat yang masih kesulitan air dan 

memanfaatkan sumber air sedanya. Sementara ketersediaan air bersih sangat 

penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Air bersih berkaitan erat dengan 

kesehatan dan perekomiomian masyarakat, sehingga belum tercukupinya 

kebutuhan terhadap air bersih tentu berakibat pada tingkat kesehatan, pendapatan 

atau produktivitas masyarakat. Untuk menjawab persoalan terkait kebutuhan akan 

air bersih tersebut, pemerintah bersama PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung 

memanfaatkan bantuan dana dari Pemerintah Luar Negeri untuk meningkatkan 

pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui Program Hibah Air Minum. 
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Tujuan dari Program Hibah ini adalah terciptanya peningkatan cakupan pelayanan 

air bersih yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Bandarlampung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Program Hibah 

Air Minum tersebut untuk lima kecamatan yang kesulitan mendapat air bersih dan 

masyarakatnya masih berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan merupakan 

tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Kebijakan-

kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana kalau tidak 

diimplementasikan, dan tidak akan menimbulkan dampak yang positif bagi tujuan 

yang telah ditetapkan. Program hibah ini harus diimplementasikan karena 

menyangkut kebutuhan yang paling krusial bagi masyarakat, yaitu air bersih. Jika 

tidak diimplementasikaan, program ini tidak akan menimbulkan dampak yang 

positif terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, dengan kata lain pemerintah 

belum maksimal menjawab kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Dalam 

proses pelaksanaan atau implementasinya, program hibah ini secara keseluruhan 

dapat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.  

 

Keberhasilan implementasi sebuah program dapat diukur dari setiap prosesnya 

dan seberapa besar tujuannya dapat dicapai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Merrile Grindle dalam Agustino (2008:139) yang menyatakan 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 project dan yang 

kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.” Keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan publik dipengaruhi oleh variabel yang mempengaruhi kebijakan publik 
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itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi 

kebijakan publik Van Metter dan Van Horn yang melihat implementasi kebijakan 

publik dipengaruhi oleh enam variabel. Ke enam variabel yang dimaksud yaitu 

ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, 

sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi 

dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Secara jelas 

kerangka pikir bisa dilihat pada bagan berikut: 

 

Bagan 2.3. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2015) 

 

PP No. 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah dan dan PMK 

188/2012 tentang Tata Cara 

Penyaluran Hibah Kepada 

Pemerintah Daerah. 

 

Peraturan Wali Kota Bandarlampung 

Nomor  1 Tahun 2014 tentang 

Penyretaan Modal Pemerintah Daerah 

kepada PDAM Way Rilau Kota 

Bandarlampung 

Program Hibah Air Minum Bantuan Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 

2014 di Bandarlampung 

Permasalahan di Kelurahan Bakung, 

Telukbetung Barat Bandarlampung: 

1. Kualitas air tanah buruk: berbau, 

kadar garam sedikit lebih tinggi, 

sumber mata air sulit ditemukan 

karna tanah yang berbatu. 

2. Masyarakatnya banyak yang 

berpendidikan rendah. 

3. Banyak masyarakat di usia  

produktif (15-65 tahun) yang 

tidak bekerja. 

4. Akses jalan yang sulit, tidak 

terjangkau oleh kendaraan umum. 

Implementasi Kebijakan Publik 

Model Van Meter Van Horn 

(Winarno, 2011:158-175) 

 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan  

2. Sumber daya 

3. Karakteristik agen pelaksana 

4. Sikap/ kecenderungan para 

pelaksana  

5. Komunikasi antar organisasi 

dan aktivitas pelaksana  

6. Lingkungan ekonomi, sosial, 

dan politik  

 


