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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan

bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kebijakan

publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, kebijakan publik juga kebijakan

yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat

pemerintah.

Menurut Irfan Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi

pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan

bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan pubik

untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh

anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting

dalam kebijakan publik, yaitu:
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1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan

tindakan-tindakan pemerintah

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata

3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak

melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan

tertentu

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh anggota masyarakat.

Makna kebijakan publik menurut James Anderson menyatakan bahwa

kebijakan publik itu adalah “a relative stable, purposive course of action

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of

concern” suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau

persoalan tertentu yang dihadapi (Riant Nugroho, 2014:125). Konsep

kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau

dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari

keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatife yang ada.

Carl I. Friedrick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana
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kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan

tertentu (Riant Nugroho 2014:126). Artinya sebuah kebijakan yang

diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam pelaksanaannya ada

hambatan namun harus tetap mencari peluang untuk menjalankannya.

Kebijakan yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat agar

mudah dalam proses implementasinya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Thomas R Dye, mendefinisikannya sebagai

“ is whatever government choose to do or not to do ” (apapun yang dipilih

pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan

dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak

yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Riant

Nugroho 2014:126).

Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, secara sederhana dapat

dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh

negara/ pemerintah/ instansi sebagai strategi untuk mengatasi sebuah

masalah yang direalisasikan untuk sebuah tujuan secara terstruktur dan

dibuat berdasarkan hukum.
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Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga

publik. Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan Formal

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikondifikasikan

secara tertulis dan disahkan agar dapat berlaku. Ada tiga kebijakan

formal, yaitu: Perundang-undangan, Hukum dan Regulasi

2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama

(konvensi)

Sebuah kesepakatan umum, kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari

proses manajemen organisasi publik, seperti SOP tertulis ataupun tidak

tertulis tetapi tidak diformalkan.

3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

Seorang pejabat publik selalu mewakili lembaga publik yang

dipimpinnya. Sehingga setiap peryataannya harus berisikan kebenaran,

konsisten, terencana dan komunikatif.

4. Perilaku pejabat publik

Yaitu bagaimana seorang pejabat publik bertingkah di depan publik,

mengenai perasaannya dan gaya bahasanya.

Dari penjelasan ini, dilihat dari kesejarahannya pemahaman bentuk

kebijakan publik hanya sebagai peraturan terkodifikasi merupakan

pemahaman klasik dari kebijakan publik, pernyataan pejabat publik, dan

gesture dari pejabat publik merupakan pemahaman kontemporer.
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2. Tahap – Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji

kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik

kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk

memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap kebijakan yang paling populer adalah tahap-tahap kebijakan publik

menurut William N. Dunn dalam Samodra Wibawa (2011:9):

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis

dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk

memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam

agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan

status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda

publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya

publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga

sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat

dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga

sebagai masalah kebijakan. Menurut William N. Dunn, isu kebijakan

merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang

rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah
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tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda

kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah masalah yang sudah masuk dalam agenda

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah

yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Menetapkan salah satu dari beberapa alternatif kebijakan yang telah

dipelajari menjadi kebijakan resmi pemerintah. Pada tahap ini

pengambilan kebijakan dilakukan terbuka dan diinformasikan secepat-

cepatnya kepada masyarakat melalui lembaran negara ataupun media.

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur

oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan/ penerapan oleh unit-unit

terkait setelah suatu kebijakan dirumuskan demi mencapai suatu tujuan

bersama. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah

dirumuskan akan menjadi sia-sia.

5. Evaluasi Kebijakan
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Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

untuk menilai kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan

dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada

tahap akhir saja tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan

masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak

kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan

dengan tujuan yang jelas. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari

pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan

tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa

dampak pada warganegaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan

keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas

antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan kata lain dinas

sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan.

Pemaknaan implementasi secara sempit adalah sebuah kegiatan rutinitas

(administratif), mengelola distorsi komunikasi tentang makna kebijakan
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(tujuan, manfaat, sasaran). Kemudian bermakna command and control

pimpinan, pola relasi antara berbagai unit organisasi/ individu yang memiliki

otoritas dalam hirarki organisasi. Secara luas, implementasi menyangkut

banyak aktor dan kepentingan serta konflik, mengambil keputusan atas siapa

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Mata Kuliah Kebijakan Publik).

Implementasi menurut Lane merupakan formula persamaan fungsi dari

maksud, output dan outcome yaitu fungsi yang terdiri dari maksud dan

tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Penekanan pada kebijakan

itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor

dalam kurun waktu tertentu (Mata Kuliah Kebijakan Publik).

Mazmanian & Paul Sabatier menyatakan implementasi adalah memahami

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku,

diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan

maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat (Mata

Kuliah Kebijakan Publik).

Van Horn dan Van Meter “those actions by public and private individual (or

groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy”

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara

individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang menjadi prioritas kebijakan (Mata Kuliah Kebijakan Publik).
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Dari berbagai penjelasan dan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa

implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to

deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada

kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan

kebijakan. Tahap implementasi ini melibatkan serangkaian kegiatan yang

meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang

diambil, instrument kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan

program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah

disiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

2. Pendekatan Studi Implementasi

Implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi

implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildvasky menyatakan bahwa

implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci, yaitu untuk

menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji

sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk

menghasilkan output sebagaimana dalam tujuan kebijakan (to produce),

untuk menyelesaikan misi yang harus wujudkan dalam tujuan kebijakan (to

complete).

Studi implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan

keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para

implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya

mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul
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manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh

kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan

mampu diwujudkan.

Pendekatan pertama dari implementasi adalah sebagai bagian dari proses

atau siklus kebijakan, memaknai implementasi sebagai pengelolaan hukum

karena kebijakan ini telah disahkan dalam bentuk hukum dengan

mengerahkan sumberdaya yang ada agar kebijkaan mampu mencapai

tujuannya. Kemudian pendekatan implementasi kebijakan sebagai suatu

studi, yaitu memahami problematika implementasi itu sendiri. Implementasi

sebagai studi yaitu menemukan masalah atau fenomena implementasi yang

menarik untuk dikaji, merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak

diteliti, merumuskan landasan teori, konsep dan variable-variable penelitian,

menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data,

mengolah dan menganalisis data serta rekomendasi kebijakan.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting

dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan

merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan

dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang

telah dirumuskan akan menjadi sia-sia.
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Pengertian implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky

dimaknai dengan beberapa kata kunci, antara lain: untuk menjalankan

kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana

dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output

sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk

menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to

complete), (Agus dan Ratih 2012:20). Jadi implementasi kebijakan

dimaksudkasn sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian

suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil

atau tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan 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 (Winarno 2005:101). Definisi ini menjelaskan bahwa

implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasif yang

legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur

dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah

ditetapkan.

Selain itu, Riant Nugroho (2004:158) mengemukakan bahwa implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang
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ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik

tersebut Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain

berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan

tersebut melalui bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan

derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut

Menurut Mazmanian & Paul Sabatier dalam Wahab (2004:68),

implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar

biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau

keputusan badan peradilan. 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.

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi kebijakan dari para ahli

diatas, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sebuah kegiatan untuk

mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer

kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemantasi kebijakan

menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab 2012:165) yaitu:

1. Standar/ ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari

ukuran dan tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai

standar dan sasaran kebijakan secara jelas. Dengan ketentuan tersebut

tujuannya dapat tercapai. Ketika suatu kebijakan tidak memiliki standar

dan sasaran yang jelas maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan

konflik dalam pelaksanaannya.

2. Sumber-sumber kebijakan

Perlunya dukungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik

sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya finansial.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/ instansi pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan karakteristik pelaksana harus tepat

dengan kebijakannya yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, karena akan

mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang

menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor yang

bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena
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itu komunikasikan dan kordinasikan merupakan hal yang penting agar

tujuan dan sasaran dapat tercapai.

5. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

publik. Sikap para pelaksana diawali penyaringan lebih dahulu melalui

persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi

kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan,

antara lain terdiri dari pengetahuan, pemahaman dan pendalaman

terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral

atau menolak dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Implementasi

kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal karena tidak sepenuhnya

menyadari standar dan tujuan kebijakan dan mungkin dikarenakan

mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya

apabila sikap para pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan

kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan akan berhasil.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik

yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit

penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan

mempermudah implementasi sebuah kebijakan.
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Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa instrument

yang mendukungnya. Bridgman dan Davis dalam Agus dan Ratih (2012:36)

membagi instrument implementasi kebijakan kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Tindakan paksaan

a. Lisensi

Pemerintah memiliki otoritas untuk memberi lisensi atau sertifikat

untuk menetapkan lembaga-lembaga mana saja yang berhak

menjalankan kebijakan atau menerapkan programnya. Lembaga yang

gagal melaksanakan amanat ini bisa dicabut lisensinya, sebaiknya

apabila berhasil maka akan diberi penghargaan.

b. Legislasi dan Regulasi

Hukum dan perundang-undangan dapat dijadikan instrument untuk

mendukung agar kebijakan dapat diterapkan.

c. Petunjuk Administrasi

Pedoman administrasi seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan

petunjuk teknis (juknis) dapat memberi petunjuk kepada para petugas

pelaksana untuk menjalankan program.

d. Pelaporan

Persyaratan wajib yang diberikan kepada pihak-pihak pelaksana

kebijakan untuk melaporkan aspek-aspek operasional dan keberhasilan

tugasnya mengimplementasikan program

e. Pemajakan

Pajak dapat dijadikan alat atau insentif yang ampuh dalam memaksa

orang atau lembaga melaksanakan suatu kegiatan
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2. Tindakan tanpa paksaan, antara lain :

a. Komunikasi

Brosur, iklan, press release, pertemuan-pertemuan publik, pelatihan

staf dan instruksi tertulis merupakan alat-alat yang

mengkomunikasikan kebijakan kepada individu-individu atau

lembaga-lembaga yang terkena kebijakan.

b. Kontrak

Persetujuan legal untuk mengatur dan menetapkan pihak swasta yang

menjalankan program pemerintah.

c. Pengeluaran

Belanja pemerintah yang berupa barang-barang, jasa, pelayanan, tanah

dan fasilitas lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan

kebijakan.

d. Pengawasan

Pengawasan dan pengujian terhadap produk atau hasil-hasil

disesuaikan dengan standar formal yang ditetapkan.

e. Pinjaman, Subsidi dan Tunjangan

Instrumen ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada

individu maupun lembaga agar dapat melaksanakan suatu program.

Implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian,

penerjemahan dan aplikasi. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional

implementasi sebuah kebijakan (Sugandi 2011:89).

1. Tahap Interprestasi



26

Tahap ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat

abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih

bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang

dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif

dan legislative, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang.

2. Tahap Pengorganisasian

Kegiatan ini adalah penentu pelaksana kebijakan (policy implementor)

yang setidaknya dapat diidentifikasikan sebagai lembaga, isntansi

pemerintah, LSM maupun komponan masyarakat. Setelah pelaksana

kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan

yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan refrensi bagi pelaksana dan

sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut

menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi

standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Kemudian

penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber

pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/ APBD)

maupun sektor lain (swasta/ masyarakat). Selain itu juga diperlukan

penentuan peralatan dan fasiitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut

akan berperan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi

pelaksana kebijakan. Langkah selanjutnya penetapan manajemen

pelaksana kebijakan, diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan

dan kordinasi pelaksana, dalam hal ini penentuan point pelaksana

kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera
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disusun untuk memperjelas hitungan waktu dan sebagai salah satu alat

penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan.

3. Tahap Implikasi

Pada tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah

dilaksanakan sebelumnya.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kegagalan Implementasi

Makinde dalam Agus dan Ratih (2012:85) mengidentifikasi kegagalan

implementasi disebabkan oleh:

1. Kelompok sasaran tidak terlibat dalam implementasi program

Bagaimana mungkin suatu implementasi program dapat berhasil apabila

kelompok sasarannya tidak terlibat.

2. Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi

lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif serta masyarakat

yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program

pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan

tradisional.

3. Adanya korupsi

Penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Serangkaian

tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka

mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling

mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah
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penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk

keuntungan pribadi.

4. Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah

Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat

akan sulit merealisasikan tujuan-tujuannya.

5. Tidak adanya koordinasi dan monitoring

Koordinasi dan monitoring sangat penting diantara lembaga-lembaga

pelaksana dan dengan penerima layanan.

Selain itu, Makinde dalam Agus dan Ratih (2012:85) juga berpendapat bahwa

penentu berhasil atau gagalan suatu proses implementasi disebabkan karena:

1. Kualitas Kebijakan itu sendiri

Kualitas disini menyangkut banyak hal seperti: kejelasan tujuan, kejelasan

implementor atau penanggungjawab implementasi.

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)

Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau

sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai.

3. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan

Suatu kebijakan memerlukan instrumen yang tepat terhadap keberhasilan

suatu kebijakan.

4. Kapasitas implementor

Struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia (SDM), koordinasi,

pengawasan. Bagaimana hubungan dan ketepatan dari kapasitas
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implementor ini mencapai tujuan kebijakan, struktur organisasi yang

terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

Apakah kelompk sasaran ini individu atau kelompok, laki-laki atau

perempuan, karena karakteristik ini berpengaruh terhadap dukungan

kelompok sasaran

6. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik dimana

implementasi program dilakukan

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika implementasi dalam

situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya

pencapaian tujuan kebijakan.

6. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang

dipilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.

Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan

membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh

para analis kebijakan. Model digunakan sebagai pedoman dalam penelitian

yang bertujuan untuk mengadakan penggalian atau penemuan-penemuan

baru. Model menjadi pedoman untuk menemukan (to discover) dan

mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk

mengamati gejala sosial (Wahab 2012:154). Berikut ini adalah macam-

macam model kebijakan publik menurut para ahli, antara lain:
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a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini merupakan model klasik, model ini mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,

implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang

dimasukan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik

adalah variable:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

2. Karakteristik dari agen pelaksana/ implementor

3. Kondisi ekonomi dan politik

4. Kecenderungan dari pelaksana/ implementor

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut sebagai model kerangka

analisis implementasi, model ini mengklasifikasikan proses

implementasi kebijakan ke dalam tiga variable.

1. Variable Independen

Yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan

dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman

proyek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variable Intervening

Yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses

implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan,

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana,

keterpaduan hirarkis di antar lembaga pelaksana, aturan pelaksana
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dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan

keterbukaan kepada luar; dan variable di luar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan

indicator kondisi sosio, ekonomi dan teknologi, dukungan publik,

sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih

tinggi dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat

pelaksana.

3. Variable Depeden

Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan,

yaitu pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk

disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata,

penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah

kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut

ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Edward

George Edward III, menegaskan bahwa masalah utama dari

administrasi publik adalah lack of attention to implementation

(kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan). Dikatakanya tanpa

pelaksanaan yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan

dilakukan dengan sukses. Edward menyarankan untuk memperhatikan

empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu

communication, resource, disposition or attitudes dan bureaucratic

structures.
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Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

kepada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari para

pihak yang terlibat. Resource berkenaan dengan ketersediaan

sumberdaya pendukung, khusunya sumberdaya manusia dimana hal ini

berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk

melaksanakan kebijakan secara efektif. Disposition (sikap pelaksana)

berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk

melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak

mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan

kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuain organisasi

birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Tantanganya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic

fragmentation, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi

jauh dari efektif.

d. Model Grindle

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan

ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua

variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan

lingkungan implementasi (context of implementation).
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Isi kebijakan (content of policy) akan berpengaruh pada tingkat

keberhasilan implementasi. Isi kebijakan (content of policy) yang dapat

mempengaruhi implementasi menurut Grindle mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak

kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya, apabila kebijakan

tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak maka

implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan

menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan

(2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang

ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan  bahwa kebijakan publik merupakan suatu

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh

pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung

dalam kehidupan bermasyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat pada banyak orang akan

lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan

dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3. Derajat perubahan yang diinginkan
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Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui

kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan.

Kebijakan tersebut menuntut banyak perubahan perilaku yang tidak

dilaksanakan dengan konsekuen.

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam

kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan

semakin sulit implementasinya. Banyak permasalahan terjadi pada

kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak

instansi.

5. Siapa pelaksana kebijakan

Adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi

keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini sudah harus terpapar atau

terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementornya dengan jelas.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk

mengimplementasikan kebijakan dengan sendirinya akan

mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga

kerja, keahlian, dana, sarana dan lain sebagainya. Suatu kebijakan

membutuhkan sumberdaya yang baik, baik itu sumberdaya

manusia maupun sumberdaya keuangan. Manusia merupakan

sumberdaya terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam

menjalankan kebijakan. Setiap tahap atau proses perjalanan suatu



35

kebijakan menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang

telah ditetapkan (Parsons 2014:548). Sumberdaya manusia

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap

terlaksana dan keberhasilan suatu kebijakan, adapun kompenen

sumberdaya manusia yang dapat mendukung pelaksanaan

kebijakan dapat berwujud antara lain staff, keahlian serta

kualifikasi yang tepat. (Ripley dan Franklin dalam Parsons

2014:482)

Sementara itu konteks implementasinya (Lingkungan Kebijakan)

adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para

aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu

implementasi kebijakan. Apabila suatu kekuatan politik merasa

berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun

strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam

implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan
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3. Kepatuhan dan daya tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses 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.

Dari beberapa model implementasi ini, peneliti lebih memilih

menggunakan model Grindle, karena implementasi tidak hanya

sebagai proses administrasi namun juga politik yang akan menentukan

siapa mendapatkan apa, kapan dan dimana. Kebijakan ini mengandung

unsur politis karena merupakan kebijakan dari pemerintah yang saat ini

berkuasa. Sehingga dalam hal ini peneliti memilih model Grindel

untuk melakukan penilaian kebijakan dari kebijakan program bina

lingkungan di kota bandar lampung dengan indikator yang dapat

dilihat dari target dan sasaran, sumberdaya yang digunakan dalam

program bina lingkungan, karakteristik lembaga organisasi serta

lingkungan budaya dan politik dalam implementasi program bina

lingkungan di kota bandar lampung.

C. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia

untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat
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dan kebudayaan. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha yang

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa

atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti

mental.

Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Hasbullah 2012:4).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara.

Sedangkan menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh,

perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada

pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang

dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku,
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putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang

belum dewasa (Hasbullah 2012:2).

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap

terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi marusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

2. Unsur – Unsur Pendidikan

Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan dalam hal ini adalah:

1. Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau

pertolongan) dan dilakukan secara sadar.

2. Ada pendidik, pembimbing atau penolong
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Pendidik adalah orang yang memikul tanggungjawab untuk mendidik,

dalam hal ini bisa kita sebut guru.

3. Ada yang dididik atau si terdidik (peserta didik)

Pesrta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dapat kita katakan sebagai siswa.

4. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan.

Tujuan arah yang ingin dicapai oleh pendidik kepada peserta didik,

terdapat tujuan umum. Kemudian tujuan pendidikan nasional tujuan

pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

5. Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan

Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja

diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat

pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan

digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Alat

pendidikan ini dapat berupa perbuatan pendidik (mencakup nasehat,

teladan, larangan dan perintah, pujian, hukuman , teguran serta ancaman.

Benda-benda sebagai alat bantu berupa hardware mencakup meja kursi

belajar, papan tulis, buku, OHP dan sebagainya.
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3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang lahir dan berkembang

secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat, merupakan

perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat

dalam mendidik warga negara. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis dan

kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan. Peraturan

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana Sistem Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) SMA dibagi menjadi 3 (tiga) jalur, yaitu :

1. Jalur Prestasi, yang diperuntukan bagi calon siswa baru yang berprestasi

secara individu, baik dibidang akademik maupun non akademik.

2. Jalur Reguler (online), yaitu jalur umum yang diperuntukan bagi calon

siswa baru yang tidak dapat melalui jalur prestasi maupun jalur bina

lingkungan.

3. Jalur Bina Lingkungan, yaitu diperuntukan bagi calon siswa dari

keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan

sekolah pilihan dan resmi sebagai warga Kota Bandar  Lampung.

Salah satu program unggulan Walikota Bandar Lampung dibidang

pendidikan. Semua pihak yang terkait harus bersama-sama mensukseskan

program ini agar tidak ada lagi warga Kota Bandar Lampung yang tidak

sekolah dengan alasan kekurangan biaya. Untuk mensukseskan program itu,

salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam penerimaan

siswa baru dengan jalur bina lingkungan (biling). Jalur Bina Lingkungan ini
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diperuntukan bagi siswa yang benar-benar tidak mampu dan memiliki

keinginan untuk sekolah. Jalur Bina Lingkungan untuk calon siswa dari

orang tua yang belum mampu secara ekonomi atau dari anak kandung

tenaga kependidikan yang mendaftar di sekolah tempat bertugas orang

tuanya.

D. Aksesibilitas

Aksesibilas mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi

semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok

yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnis, agama. Akses juga dapat

berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat

kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu

atau kelompok.

Hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mengetahui aksesibilitas, antara lain:

seberapa mudah bagi kelompok sasaran untuk dapat berbicara dengan

pimpinan untuk mengetahui penjelasan program, seberapa mudah bagi

kelompok sasaran melakukan transaksi melalui media lain (telepon, sms,

email), lokasi lembaga jelas dan mudah dijangkau, kelompok sasaran terdiri

dari berbagai macam etnis mempunyai akses yang sama terhadap program.

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan

mencapai suatu tempat berinteraksi satu sama lain, mudah atau tidaknya

suatu lokasi tersebut dicapai dengan suatu alat (Miro 2005:18). Aksesibilitas
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adalah memperhatikan kemampuan sesorang menuju ke tempat orang lain,

ke tempat kegiatan, ke sumber daya yang ada, ke tempat pelayanan, ke

tempat informasi atau ke tempat yang lain. Aksesibilitas dalam dunia

pendidikan dapat dikatakan bahwa kemampuan seseorang untuk dapat

mengakses pendidikan menuju suatu tempat pendidikan (sekolah).

Sumaatmadja (1988:54) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi

fungsi rendahnya aksesibilitas adalah topografi, sebab dapat menjadi

penghalang bagi kelancaran untuk mengadakan interaksi di suatu daerah.

Carr (dalam Rahmana 2013) mengungkapkan bahwa aksesibilitas termasuk

dalam hak seseorang dalam ruang publik. Akses adalah kemudahan untuk

memasuki suatu ruang tergantung pada fungsi ruang tersebut. Terdapat tiga

konsep utama dalam menentukan akses, antara lain: Aksesibilitas Fisik,

Aksesibilitas Visual, Aksesibilitas Simbolik

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau kebijakan

yang dikeluarkan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu, akses

juga mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang

bertanggungjawab 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 (Agus dan Ratih 2012:106).


