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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Setiap pemerintahan yang tengah memimpin saat ini sudah seharusnya 

menawarkan produk-produk kebijakan publik yang lebih berorientasi kepada 

kepentingan masyarakatnya. Kebijakan publik sebenarnya mengandung arti yang 

cukup sederhana misalnya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Kebijakan publik itu sendiri sudah 

ada sejak berdirinya tata pemerintahan di suatu negara, di mana terdapat suatu tata 

pemerintahan lengkap dengan segala unsur pemerintahannya maka dari situlah 

kebijakan publik berasal.  

 

Kebijakan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan berdasarkan usulan 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan cara 

mencari peluang-peluang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (menurut Friedrich 

yang dikutip oleh Agustino, 2008). Ketentuan suatu kebijakan selalu berhubungan 

dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan 

dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa 
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kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian 

penting dari definsi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan 

apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa 

kegiatan pada suatu masalah. Menurut Jenkins dalam Wahab (2004: 4), 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang diambil 

oleh para aktor politik berdasarkan tujuan yang telah dipilih dan cara-cara untuk 

mencapainya di mana keputusan-keputusan tersebut masih menjadi kewenangan 

dari aktor politik. 

 

Menurut Dye dalam Agustino (2008: 7), mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. 

Melalui definisi ini diperoleh pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa 

yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan 

oleh pemerintah. Melihat berbagai pendapat tentang kebijakan publik di atas 

penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala rangkaian keputusan 

yang diambil dalam bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh institusi publik 

(instansi atau badan-badan pemerintah) bersama dengan aktor-aktor politik untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.  

 

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik 

Penjelasan mengenai kebijakan publik di atas menunjukkan bahwa kebijakan 

publik mempunyai aneka ragam ciri. Terdapat beberapa definisi mengenai ciri-ciri 

kebijakan publik. Menurut Wahab (2004: 6-7), ciri-ciri kebijakan publik adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan 

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. 

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem-sistem politik modern pada 

umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan 

tindakan yang direncanakan. 

b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait 

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri 

sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk 

membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti 

dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan 

pemaksaan pemberlakuannya. 

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur 

perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan 

rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan hanya 

sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang 

tersebut. 

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. 

 

Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup 

beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 

masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan 

meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau 
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tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan 

pemerintah justru diperlukan. 

 

Dengan kata lain, pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijakan yang sangat 

liberal atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor 

kehidupan. Sudah terlihat jelas, dengan tidak adanya bentuk campur 

tangan/keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh 

warga masyarakat atau sebagian warga masyarakat yang bersangkutan. 

 

3. Aktor-aktor Kebijakan dan Perilaku Aktor 

Dalam proses kebijakan, menurut Jones dalam Wahab (2004: 29-32), sedikitnya 

ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan 

rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. 

Peran yang dimainkan oleh keempat golongan aktor tersebut dalam proses 

kebijakan, nilai-nilai dan tujuan yang mereka kejar serta gaya kerja mereka 

berbeda satu sama lain. 

 

Berikut ini akan diuraikan bagaimana perilaku masing-masing golongan aktor 

tersebut dalam proses kebijakan: 

 

a. Golongan rasionalis 

Ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ialah bahwa dalam 

melakukan pilihan alternatif kebijakan mereka selalu menempuh metode dan 

langkah-langkah berikut: a) mengidentifikasikan masalah; b) merumuskan tujuan 

dan menyusunnya dalam jenjang tertentu; c) mengidentifikasikan semua alternatif 

kebijakan; d) meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap alternatif; e) 
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membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan; f) dan 

memilih alternatif terbaik. 

 

Berdasarkan pada ciri-ciri tersebut, maka perilaku golongan aktor rasionalis ini 

identik dengan peran yang dimainkan oleh para perencana dan analisis kebijakan 

yang profesional yang amat terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional 

apabila menghadapi masalah-masalah publik. 

 

Dengan metode rasional diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan 

sebelumnya dan bahwa informasi/data yang serba lengkap dapat disediakan. Oleh 

sebab itu gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti gaya seorang 

perencana yang komprehensif, yakni seorang yang berusaha untuk menganalisis 

semua aspek dari setiap isu yang muncul dan menguji setiap alternatif yang 

mungkin berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

b. Golongan teknisi 

Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari rasionalis, sebab ia adalah seorang 

yang karena bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa 

tahapan proses kebijakan. Peran yang mereka mainkan dalam hubungan ini ialah 

sebagai seorang spesialis atau ahli yang dibutuhkan tenaganya untuk menangani 

tugas-tugas tertentu. 

 

Gaya kerja dari golongan teknisi ini agak berlainan jika dibandingkan dengan 

golongan rasionalis (yang cenderung bersifat komprehensif). Golongan teknisi 

umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan rasa percaya diri yang tinggi apabila 

mereka diminta untuk bekerja dalam batas-batas pendidikan dan keahliannya, 
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namun cenderung enggan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang 

amat luas melampaui batas-batas keahliannya tersebut. 

 

c. Golongan inkrementalis 

Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijakan dan 

implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus menerus 

terhadap hasil akhir (yang berjangka dekat maupun yang berjangka panjang). 

Kebijakan apapun bagi golongan inkrementalis akan cenderung dilihat sebagai 

suatu perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit (gradual changes). 

 

Dalam hubungan ini tujuan kebijakan dianggap sebagai konsekuensi dari adanya 

tuntutan-tuntutan, baik karena didorong kebutuhan untuk melakukan sesuatu yang 

baru atau karena kebutuhan untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah 

dikembangkan dalam teori. Gaya kerja golongan inkrementalis ini dapat 

dikategorikan sebagai seseorang yang mampu melakukan tawar-menawar atau 

bargaining yakni dengan secara teratur mendengarkan tuntutan, menguji seberapa 

jauh intensitas tuntutan tersebut dan menawarkan kompromi. 

 

d. Golongan reformis (Pembaharu) 

Golongan reformis ini sependapat dengan pandangan Easton dalam Wahab (2004: 

29-32), yang menyebutkan bahwa kita harus menerima sebagai kebenaran akan 

perlunya mengarahkan diri kita langsung pada persoalan-persoalan yang 

berlangsung hari ini untuk memperoleh jawaban singkat dan cepat dengan 

memanfaatkan perangkat analisis serta teori-teori mutakhir yang tersedia, 

betapapun tidak memadainya perangkat analisis dan teori-teori tersebut. Dengan 
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demikian, tekanan perhatiannya adalah pada tindakan sekarang, karena urgensi 

dari persoalan yang dihadapi. 

 

Pendekatan semacam itu umumnya ditempuh oleh para lobbyist (orang-orang 

yang berperan selaku juru kasak-kusuk/perunding di parlemen). Nilai-nilai yang 

mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan 

perubahan sosial, kadang kala demi perubahan sosial itu sendiri, namun lebih 

sering bersangkut paut dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tujuan 

kebijakan biasanya ditetapkan dalam lingkungan kelompok-kelompok tersebut, 

melalui berbagai macam proses, termasuk di antaranya atas dasar keyakinan 

pribadi bahwa hasil akhir dari tindakan pemerintah sekarang telah melenceng 

arahnya atau bahkan gagal. Karena itu gaya kerja golongan aktor reformis ini 

umumnya sangat radikal, kerapkali disertai dengan tindakan-tindakan demonstrasi 

dan konfrontasi dengan pihak pemerintah. 

 

4. Klasifikasi Nilai dalam Penetapan Kebijakan 

Menurut Parsons (2005: 134-136), ada lima nilai yang dapat mempengaruhi para 

penetap kebijakan publik yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai personal, nilai 

kebijakan, dan nilai ideologi. 

a. Nilai Politik 

Nilai politik berkaitan erat dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah 

satu sumber utama sistem nilai di dalam suatu masyarakat. Dalam hal proses 

penetapan kebijakan publik, nilai politik dapat diartikan sebagai suatu pola 

perilaku para pelaku kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh kesetiaan mereka 

pada kebijakan partai di mana mereka bernaung, para pembuat kebijakan bisa saja 
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menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasar pada kapentingan partai politik 

(kesetiaan terhadap partai politik), keuntungan-keuntungan politis kelompoknya 

(cliente group). Kebijakan publik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan-tujuan partai politik. Jadi, kebijakan publik merupakan perwujudan dari 

akumulasi nilai-nilai politik yang bersumber dari partai politik pembuat kebijakan 

itu sendiri. 

 

b. Nilai Organisasi 

Para pembuat kebijakan juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. 

Organisasi-organisasi seperti badan-badan administratif negara menggunakan 

banyak imbalan (rewards) dan sanksi (punishment) dalam usahanya untuk 

mempengaruhi anggota-anggotanya dalam menerima dan bertindak atas dasar 

nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan dalam organisasi. Keputusan-

keputusan individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan 

semacam keinginan-keinginan untuk mempertahankan eksistensi organisasi, 

memperbesar dan memperluas program-program, dan kegiatan organisasi, serta 

memperluas, juga mempertahankan kekuasaan organisasinya. 

 

c. Nilai Personal 

Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi 

atau kedudukan seseorang juga bisa menjadi sebuah kriteria dalam sebuah 

penetapan kebijakan. Seorang politisi yang menerima suap untuk membuat atau 

menetapkan suatu kebijakan yang menguntungkan pribadi tertentu merupakan 

contoh konkrit bagaimana nilai-nilai personal sangat berpengaruh dalam 

penetapan kebijakan.   Di lain pihak, seorang presiden yang menyatakan bahwa 
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dia tidak akan menjadi presiden pertama yang menyatakan kalah dalam perang, 

bisa saja dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seperti keinginan 

untuk dicatat dalam sejarah. Hal ini menunjukkan betapa nilai-nilai personal suatu 

saat sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. 

 

d. Nilai Kebijakan 

Para pembuat kebijakan menurut kriteria ini tidak hanya dipengaruhi oleh 

perhitungan-perhitungan keuntungan, nilai organisasi, ataupun nilai personal, 

namun mereka mungkin bertindak baik atas dasar persepsi mereka tentang 

kepentingan masyarakat banyak (publik), atau kepercayaan-kepercayaan mereka 

tentang apa yang merupakan kebijakan publik secara moral adalah benar dan 

pantas. Seorang anggota lembaga legislatif mendukung undang-undang tentang 

hak sipil, mungkin karena ia berpandangan bahwa secara moral adalah benar, 

serta kesetaraan merupakan tujuan yang diinginkan dari sebuah kebijakan publik. 

Meskipun ia menyadari bahwa dukungan itu mempunyai resiko politik yang 

tinggi. 

 

e. Nilai Ideologi 

Ideologi merupakan nilai-nilai kepercayaan yang berhubungan secara logis yang 

memberikan gambaran dunia yang disederhanakan, dan merupakan pedoman bagi 

rakyat untuk bertindak. Ideologi merupakan sarana untuk merasionalkan dan 

melegitimasikan tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Di 

negara-negara berkembang keinginan rakyat untuk memperoleh otonomi dan 

perhatian dalam hal uang lebih mendalam dengan karakteristik yang mereka 

miliki, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah, merupakan faktor penting 
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dalam penetapan kebijakan. Ideologi negara menurut kriteria ini menjadi acuan 

utama dalam menetapkan arah dan tujuan sebuah kebijakan publik. 

 

B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan 

 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Kebijakan publik harus dapat dilaksanakan dengan tepat oleh aparatur 

pemerintahan. Kebijakan publik baru dapat dirasakan dampak dan manfaatnya 

oleh masyarakat ketika implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan 

Sulistyastuti (2012: 20), implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci 

sebagai berikut: 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), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan 

kebijakan (to complete). 

 

Agustino (2008: 138), mengatakan bahwa studi implementasi merupakan suatu 

kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari 

suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu 

proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan 

adanya intervensi berbagai kepentingan. 

 

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 139) mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk 

undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 
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penting, dan atau bisa juga merupakan keputusan badan peradilan. Biasanya isi 

kebijakan dasar tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dan berbagai 

cara yang dilakukan untuk mengatur proses implementasinya. 

 

Sedangkan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 139) mendefiniskan 

implementasi kebijakan sebagai bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan seperti telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 

Menurut Agustino (2008: 139), “Implementasi kebijakan merupakan suatu proses 

yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.” 

 

Dari ketiga definsi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya 

aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan langkah-langkah yang dilakukan dan ditempuh oleh para aparatur 

pelaksana kebijakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dari kebijakan yang 

ada. 

 

2. Model-model Implementasi Kebijakan 

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 140), dalam studi 

implementasi kebijakan terdapat dua pendekatan yakni: pendekatan top down dan 

bottom up. Pada pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan 
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tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil 

dari tingkat pusat. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para 

pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang 

telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

 

Beberapa scholar yang menganut aliran top down, di antaranya adalah: Donal Van 

Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, serta George 

Edward III. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai model-model implementasi 

kebijakan menurut para ahli di atas: 

 

a. Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van 

Horn 

 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl 

Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses 

implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi 

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 

implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan berbagai 

variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara 

linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan 

publik. 

 

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 

142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut yaitu: 
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1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan 

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

yang berada di level pelaksana kebijakan. 

 

2) Sumberdaya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang 

terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan dari proses implementasi. Tetapi 

di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu 

diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena 

mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah 

tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang 

menjadi persolan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan 

kebijakan publik.  

 

3) Karakteristik agen pelaksana  

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat 

penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. 

 

4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 

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

mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah 
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hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan 

yang mereka rasakan. 

 

5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan 

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan 

sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. 

 

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van 

Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

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

yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eskternal. 

 

b. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier 

 

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian 

dan Paul Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation 

Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari 

implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada 
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keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 

 

1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: 

a) Kesukaran-kesukaran teknis 

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah 

persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan 

indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta 

pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi 

masalah. Di samping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga 

oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu. 

 

b) Keberagaman perilaku yang diatur 

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam 

pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang 

tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus 

dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) di 

lapangan. 

 

c) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran  

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah 

(melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk 

memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya 

akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. 
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d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki 

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka 

semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. 

Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat 

dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar. 

 

2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat 

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: 

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

dicapai 

 

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan 

disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana 

dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan 

dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. 

 

b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan 

Memuat semua teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan 

usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan. 

 

c) Ketepatan alokasi sumber dana 

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar 

terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal. 

 

d) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau 

instansi-instansi pelaksana 
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Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang 

baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. 

 

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

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah 

titik-titik veto, dan insentif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, 

suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses 

implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan 

pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. 

 

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

undang 

 

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya 

tujuan. Hal ini sangat signifikan, oleh karena, top down policy bukanlah perkara 

yang mudah untuk diimplementasikan pada para pejabat pelaksana di level lokal. 

 

g) Akses formal pihak-pihak luar 

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 

sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar 

badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada 

para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 
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3) Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi 

implementasi  
 

a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi 

Perbedaan waktu dan perbedaan di antara wilayah-wilayah hukum pemerintah 

dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh 

terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. 

Karena itu, faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna 

keberhasilan suatu upaya pengejawantahan kebijakan publik. Faktor eksternal 

tersebut berkaitan erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan. 

 

b) Dukungan publik 

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran 

tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, 

mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan 

kebijakan publik di lapangan. 

 

c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat 

Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi. Hal tersebut 

sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat. 

 

d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana 

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-

undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui 

penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, 
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kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk 

menyukseskan implementasi kebijakan menjadi indikasi penting keberhasilan 

kinerja kebijakan publik. 

 

c. Implementasi kebijakan model George C. Edward III 

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top down dikembangkan 

oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi 

kebijakan miliknya dengan Direct and Indirect Impact of Implementation. Dalam 

pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang 

sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) 

komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. 

 

1. Komunikasi  

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, 

menurut George Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan 

mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga 

setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang 

dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi 

(pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di tingkat 

implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan 

yang akan diterapkan dalam masyarakat. 
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Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan 

variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu: 

a) Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. 

b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-

level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua). 

c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). 

 

2. Sumberdaya 

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya 

menurut George Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator 

sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

a) Staf 

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang 

sering terjadi dalam implementasi salah satunya disebabkan oleh karena staf yang 

tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan 

jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetap diperlukan pula 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan 

kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang 

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.  
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b) Informasi 

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama 

informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua 

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan 

regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

 

c) Wewenang 

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat 

dilaksanakan. 

 

d) Fasilitas 

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 

Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

 

3. Disposisi 

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan 

publik bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari 

pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai 

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin 

efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang 

akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.  

 

 



32 

Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George Edward III, 

adalah: 

a) Pengangkatan birokrat 

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang 

yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan 

 

b) Insentif 

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi 

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah 

dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self 

interest) atau organisasi. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Variabel keempat menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-

sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana 

kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat 

terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.  

 

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur 

birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standard 

Operating Prosedues (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu 

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana 

kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada 

tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang 
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dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran 

tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara 

beberapa unit kerja. 

 

C. Tinjauan tentang Jalur Pedestrian 

 

1. Pengertian Jalur Pedestrian 

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 pada Pasal 36, menyatakan 

bahwa jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki. 

Artinya jalur pedestrian hanya boleh digunakan oleh para pejalan kaki dengan 

tujuan untuk mempermudah ruang gerak saat beraktivitas dan memberikan 

kenyamanan kepada pejalan kaki. Selain itu, jalur pedestrian juga mempunyai 

fungsi yang lain yaitu untuk menampung segala aktivitas pejalan kaki. 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa jalur 

pedestrian adalah suatu jalur khusus yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dengan 

tujuan mempermudah dalam beraktivitas. 

 

2. Pengertian Pedestrian 

Menurut Rubenstein dalam Adisasmita (2010: 40), jalan merupakan media di atas 

bumi yang memudahkan manusia dalam tujuan berjalan, maka pedestrian dalam 

hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan orang dari satu tempat sebagai 

asal (origin) ke tempat lain sebagai tujuan (destination) dengan berjalan kaki. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 37, menerangkan bahwa 

pedestrian adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pedestrian adalah semua 

orang yang berjalan kaki untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang 

lain. 

 

3. Faktor-faktor Penyebab Disfungsi Jalur Pedestrian 

Faktor-faktor penyebab terjadinya disfungsi jalur pedestrian adalah sebagai 

berikut: 

a. kapasitas jalan yang tidak memadai sehingga menyebabkan trotoar beralih 

fungsi 

b. kondisi geometri jalan yang tidak layak/tidak memenuhi standar membuat 

trotoar menjadi alternatif pilihan untuk pengendara bermotor 

c. pelanggaran fungsi jalan seperti pedagang kaki lima berjualan di trotoar, 

pemasangan tiang reklame dan pembongkaran trotoar untuk dijadikan lahan 

parkir 

d. perilaku berlalu lintas yang melanggar aturan seperti parkir di trotoar 

e. lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum dan 

dinas terkait 

(Sumber: Hasil wawancara peneliti di Dinas Tata Kota, Kota Bandar 

Lampung) 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Kebijakan publik dalam arti sesungguhnya adalah segala bentuk perilaku yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Keberhasilan 

suatu kebijakan publik tersebut dipengaruhi oleh implementasi kebijakan secara 

tepat guna oleh para pelaksana. Kebijakan publik mengatur mengenai bagaimana 
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pemanfaatan fasilitas publik yang efektif dan tepat guna. Salah satunya yaitu 

penggunaan trotoar yang ada di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan 

Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di 

Wilayah Kota Bandar Lampung. 

 

Trotoar merupakan suatu jalur khusus yang disediakan untuk mempermudah 

ruang gerak para pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya. Dengan adanya 

trotoar maka pejalan kaki dapat terhindar dari kemacetan. Selain itu, keamanan 

berlalu lintas tetap terjaga, kebersihan kota terpelihara dan dapat mendukung 

kelancaran arus lalu lintas di jalan raya. Segala bentuk mengenai bagaimana 

pemanfaatan dan alih fungsi trotoar yang tepat telah diatur di dalam Peraturan 

Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di 

Wilayah Kota Bandar Lampung. 

 

Tetapi pada realitas yang terjadi banyak ditemukan masalah disfungsi jalur 

pedestrian di Kota Bandar Lampung. Kebanyakan trotoar di beberapa ruas jalan 

protokol di Bandar Lampung malah digunakan sebagai lahan usaha masyarakat 

atau yang biasa disebut pedagang kaki lima. Ada juga yang dijadikan sebagai 

lahan parkir untuk sebuah hotel dan dibuat menjadi taman. 

 

Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan 

Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung menemui beberapa 

kendala misalnya kurangnya komunikasi antar dinas terkait, kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman terhadap isi kebijakan, minimnya jumlah personil 

saat melakukan razia terhadap para pedagang kaki lima dan terjadinya tumpang-

tindih antar dinas terkait untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di 
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Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menitikberatkan pada penyebab disfungsi 

jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung. Salah satu penyebabnya yaitu karena 

adanya indikasi inkonsistensi pengimplementasian Peraturan Wali Kota di 

kalangan aparatur pelaksana kebijakan. Dari permasalahan tersebut maka 

disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung ini akan digambarkan dengan 

menggunakan model implementasi kebijakan milik George Edwards III. Adapun 

skema kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1. Kerangka Pikir 

 (Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2015) 

 

 

 

Trotoar adalah jalan yang 

dirancang dan diperuntukkan bagi 

pejalan kaki. Manfaat adanya 

trotoar adalah: 

a. Supaya terhindar dari  

kemacetan 

b. Keamanan terjaga 

c. Kebersihan tetap terpelihara 

d. Mendukung kelancaran arus  

e. Dapat mendukung kelancaran 

arus lalu lintas 

1. Mengapa terjadi disfungsi 

jalur pedestrian di kota 

Bandar Lampung? 

 

2. Tindakan apa saja yang 

dilakukan oleh Dinas Tata 

Kota (Distako) Bandar 

Lampung untuk mengatasi 

masalah disfungsi jalur 

pedestrian di kota Bandar 

Lampung? 

 
 

Model Implementasi George C. Edward III 

Empat variabel yang sangat menentukan 

implementasi suatu kebijakan yaitu: 

a. Komunikasi         c. Disposisi 

b.Sumberdaya        d. Struktur birokrasi 

 

Realitasnya telah terjadi 

disfungsi jalur pedestrian yang 

digunakan untuk: 

a. Lahan usaha (tempat 

berjualan para PKL) 

b. Tempat parkir 

c. Dijadikan taman 

Implementasi Peraturan 

Wali Kota (Perwali) 

Nomor 100 Tahun 2011 

tentang Pemanfaatan 

Bagian-bagian Jalan di 

Wilayah Kota Bandar 

Lampung 


