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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sangat banyak definisi mengenai apa yang disebut dengan kebijakan publik,

pada setiap definisi memiliki penekanan yang berbeda pula.  Banyaknya

perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh

para ahli.  Menurut Dye dalam Suharto (2005: 44) kebijakan publik adalah

“whatever governments choose to do or not to do”.

Menurut William N Dunn dalam Pasolong (2010: 39), mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling
berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-
bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan,
energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,
perekonomian dan lain-lain”

Sementara Friedrich dalam Agustino, (2008: 7) mengungkapkan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan

agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
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Berdasarkan pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan yang

diputuskan oleh suatu lembaga atau pejabat pemerintah yang bertujuan untuk

mengatur masyarakat demi terciptanya kesejahteraan.  Berdasarkan hal

tersebut Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Dinas

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro diharapkan dapat

menciptakan kesejahteraan di dalam masyrakat.

2. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson dalam Agustino (2008: 86-95) jenis-jenis

kebijakan publik sebagai berikut:

a. Substantive and Procedural Policies

1. Substantive Policy, suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang

dihadapi oleh pemerintah.

2. Procedural Policy, suatu kebijakan dilihat dari pihak pihak yang terlibat

dalam perumusannya (Policy Stakeholders).

b. Distributive, Redistributive and Reegulatory Policies

1. Distributive Policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian

pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok

atau perusahaan-perusahaan.

2. Redistributive Policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan

alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak.
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3. Regulatory Policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang

pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan.

c. Material Policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian

atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. Public Goods and Private Goods Policies, suatu kebijakan yang mengatur

tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh

pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

3. Tahapan-tahapan Pada Kebijakan Publik

Dunn (2003: 22), proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual

yang dilakukan di dalam 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.  Pada tahap ini, masing-masing aktor akan

mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

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
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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

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.

Pemaparan tentang tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap

kebijakan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait yang

mempengaruhi satu sama lain.  Tahap awal adalah penyusunan agenda, dalam

tahap tersebut dilakukannya identifikasi persoalan (masalah) publik yang akan

dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu formulasi.  Setelah diformulasikan,

pada tahap adopsi akan dipilih alternatif yang baik untuk dijadikan solusi bagi

pemecahan masalah publik.  Selanjutnya, Kebijakan yang telah diputuskan

dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang

ditentukan. Pada akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan akan menilai ketepatan,

manfaat, dan efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui

implementasi.  Dari kelima tahap dalam kebijakan publik, yang menjadi fokus

dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan tahap keempat yakni tahap

implementasi kebijakan.



11

4. 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.

Implementasi kebijakan merupakan persoalan yang penting di Indonesia.

Pasalnya setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana ribuan triliun rupiah

untuk mendanai berbagai program pembangunan.  Kebijakan yang telah

direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan

bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.  Ada banyak

hal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang

bersifat individual maupun institusi.  Implementasi dari suatu program

melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku

birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur

perilaku kelompok sasaran (Safkaur, 2014:  23).
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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 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.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun

kelompok untuk melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang diinginkanya.

5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model dalam buku Indiahono (2009: 19) adalah sebuah kerangka sederhana

yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu

fenomena.  Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau

pembelajar tingkat awal. Menurut Nugroho (2011: 626) pada prinsipnya
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terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu

implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (top-downer

prespective) dan dari bawah ke atas (bottom-upper).

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 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:

a. 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.  Menurut

Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2011: 627) beberapa variabel yang

dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah

sebagai berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
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3. Kondisi ekonoi, sosial dan politik.

4. Kecenderungan (disposition) pelaksana / implementor.

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 :

a. 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.

b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan

sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.

c. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan

sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme

prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung

struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan

komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan

dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi

kebijakan itu sendiri.
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g. 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.

b. 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
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bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat

mempengaruhi variabel yang lain.

B. Konsep Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai

rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones

dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu

komponen dalam suatu kebijakan.

Menurut Tayibnapis program merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan

harapan akan mendatangkan hasil, pengaruh atau manfaat.  Widiyoko

mengartikan program sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan

seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan orang

banyak. Sedangkan, Sukardi menyatakan bahwa program merupakan salah satu

hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses panjang dan disepakati oleh

para pengelolanya untuk dilaksanakan.

Menurut Charles O. Jones dalam Suryana (2009: 28), pengertian program adalah

cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang

dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai

program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau

sebagai pelaku program.
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2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya

juga diidentifikasikan melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat

diakui oleh publik.

Lanjut menurutnya terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program

yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga

tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan

berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis

dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat

berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan

program lainnya.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1987;181) harus

memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Suatu kerangka kebijkasanaan yang konsisten atau proyek yang saling

berkaitan untuk mencapai tujuan program seefktif mungkin.
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4. Pengukuran ongkos ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan

yang diharapakan akan dihasilkan program tersebut.

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program

pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.

6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga,

pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan

demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang

sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari

masyarakat.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu program

diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian

pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah

anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang

direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan keinginan.

C. Indikator Policy Output

Indikator Policy Output menurut Ripley dalam Purwanto dan Sulistyastuti

(2012: 106-110) digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang

dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan,

aktivitas, pendistribusian, hibah, subsidi, dan lain - lain yang dilakasnakan

dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas policy

output yang diterima oleh kelompok-kelompok sasaran, maka evaluator dapat

merumuskan berbagai indikator.
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Langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi policy ouput dari suatu kebijakan atau program yang

akan dievaluasi.

b. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah

kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas, dan lain- lain.

c. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian output yang dilakukan

oleh implementor.

d. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer

kepada kelompok sasaran.

Menurut Ripley indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas policy

output adalah sebagai berikut:

a. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan

yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.  Selain itu akses juga

mengandung pengertian bahwa orang - orang bertanggung jawab untuk

mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh

masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut

apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan

pengaduan.  Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan

kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual

atau kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama,

afiliasi politik.  Dengan demekian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya
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diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program

karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

b. Cakupan (coverage)

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang

sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan

sebaginya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.  Prosedur yang

digunakan untuk mengukur cakupan adalah:

1. Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasran.  Idealnya

evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak

(eligible) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut.

2. Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah

dapat layanan terhadap total kelompok target.

c. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok

sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau

program.  Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik

implementasi suatu kebijakan atau program tersebut.  Indikator frekuensi

sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi atau

program yang jenis layanan tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali

seperti: program raskin, bantuan langsung tunai, dan program pemberian

makanan tambahan untuk anak sekolah.  Program- program tersebut, seperti

disebutkan dalam rancangannya tidak hanya diberikan sekali namun diberikan
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berkali- kali secara berkala, yaitu: mingguan atau bulanan.  Dengan rancangan

program yang demekian maka menjadi jelas keberhasilan berbagai program

yang disebutkan tadi keberhasilannya sangat tergantung pada frekuensi

layanan yang diberikan oleh implementer terhadap kelompok sasaran.

d. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan

yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok

masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang

tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

e. Ketetapan Layanan (Service Delivery)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam

implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.  Indikator

sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensivitas

terhadap waktu.  Artinya keterlambatan dalam implementasi program akan

membawa implikasi kegagalan mencapai program tersebut.

f. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer

dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan

kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

Pertanyaan - pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut

apakah kelompok sasaran dikurangi atau tidak.  Jika ada pengurangan hak -
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hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggung

jawabkan atau merupakan bentuk penyimpangan.

g. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Indiaktor ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan

atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan

kebutuhan mereka atau tidak.
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D. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber:  Diolah Oleh Peneliti

Salah satu visi Kota Metro adalah terwujudnya Kota Metro sebagai kota

pendidikan yang unggul dan masyarakat sejahtera.  Namun dalam perjalanan

untuk mencapai visi tersebut tidak mudah.  Permasalahan yang terjadi adalah

kurangnya transportasi bagi siswa/i sekolah di Kota Metro dan banyaknya

siswa/i di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di sekolah.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Metro pada awal tahun 2015 melaksanakan

Program Bus Gratis

Dimensi untuk mengukur kinerja suatu program:
1) Akses
2) Cakupan
3) Frekuensi
4) Bias
5) Ketetapan Layanan
6) Akuntabilitas
7) Kesesuaian Program dengan kebutuhan

Tujuan Program
1) Mempermudah transportasi gratis bagi pelajar untuk
menjangkau sekolah yang dituju.
2) Membantu dan meringankan beban orang tua dalam
pembiayaan tansportasi
3) Meningkatkan aktivitas belajar bagi pelajar.

Kinerja Program (Ripley)

Permasalahan:
1. Kurangnya sarana transportasi bagi siswa/i ke sebagian sekolah di
Kota Metro.
2. Banyaknya siswa/i di bawah umur yang menggunakan kendaraan
bermotor di sekolah.
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program bus sekolah gratis dengan sasaran siswa/i SMP dan SMA di Kota

Metro.

Program bus sekolah merupakan sarana transportasi gratis bagi siswa di

wilayah Kota Metro.  Terdapat tiga unit bus yang diresmikan oleh Pemerintah

Kota Metro, terdapat tiga rute yang ditentukan:  Rute pertama Taman Kota –

SMPN 4 – SMPN 2 – SMK 1 – SMK 3 – SMAN 4 – SMPN 7. rute kedua

Taman Kota – SMKN 2 – SMA Utamawacana – SMA Kartikatama – SMPN

5 – SMAN 6 dan rute ketiga Taman Kota – SMPN 6 – SMAN 3.  Program ini

bertujuan untuk mempermudah transportasi gratis bagi siswa/i untuk

menjangkau sekolah yang dituju, membantu meringankan beban orang tua

dalam pembiayaan transportasi dan meningkatkan aktivitas belajar bagi

siswa/i.

Masalah mengenai implementasi program dapat dikaitkan dengan dimensi

kinerja menurut Ripley yaitu dimensi cakupan, akses, bias, frekuensi,

ketetapan layanan, akuntabilitas serta kesesuaian program dengan kebutuhan


