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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan

banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi

kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D.

Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold

Laswell dalam Winarno (2002:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/public policy

sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan

praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”.

Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam

Winarno (2002:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan

pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau

tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki
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kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”, dan kebijakan publik selalu memiliki

tujuan tertentu.

Menurut George C. Edwards III dan sharkansky dalam islamy (2003 : 18),

bahwa “public policy is what governments say and do, or not do “ (kebijakan publik

adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak tidak oleh pemerintah). James

Anderson dalam (Winarno, 2002 :16) kebijakan merupakan arah tindakan yang

mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam

mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini di anggap tepat

karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang sebenarnya dilakukan dan bukan

pada kegiatan yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga

membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai

alternatif yang ada.

Kemudian terdapat defenisi yang di kemukakan oleh Friedrich, dalam

Winarno (2002 : 16), ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang

diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu, yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi

suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut Charles O. jones dalam Winarno (2002 : 14) istilah kebijakan (policy

term) digunakan dalam praktik sehari – hari namun digunakan untuk menggantikan
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kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan

tujuan (goals), program , keputusan (decisions), standar , proposal dan grand design.

Sedangkan menurut Nugroho (2003:6) kebijakan sering kali diartikan sebagai tujuan ,

program, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau rancangan-rancangan besar.

Theodore Lowi Winarno  (2002:22) mengungkapkan juga bahwa jenis

kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam

kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk

menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan

sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang

kepentinganya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

Dari berbagai defenisi tentang kebijakan di atas, terlihatlah bahwa banyak dari

para ahli yang mendefenisikan kebijakan melalui penekanan pada adanya tindakan.

Tindakan tersebut memiliki nilai-nilai yang memiliki tujuan tertentu. Dan kemudian

tindakan tindakan dan nilai-nilai tersebut digunakan oleh pemerintah (institusi publik)

untuk memecahkan masalah publik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya

(manusia dan selain manusia) yang dimiliki.

Dengan demikian, maka menurut peneliti dapat diartikan bahwa kebijakan

adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang berisi nila-nilai, yang dipilih

pemerintah (institusi publik) untuk dilakukan atau  tidak dilakukan dalam rangka

menyelesaikan persoalan persoalan publik untuk kepentingan sasaran kebijakan.
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2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak nilai 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. Tahap-tahap kebijakan

publik tersebut dirumuskan oleh Dunn dalam Winarno (2002 : 28) :

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan masalah dalam agenda publik.

Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke

dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa maslah masuk ke agenda kebijakan

para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama

sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk

waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah kebijakan tadi didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif 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
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masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan

pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus

kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu

dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,

konsesus antara direktur lembaga dan keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut

tidal diimplementasikan. Oleh karena itu, 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 dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini

berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan

mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan

ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan



14

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh

karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk

menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan

bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan

yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A.

Mazmanian dan Paul A. Sabartier mengemukakan bahwa implementasi adalah

pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu

mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk

menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui

sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-

undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan

(instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-

undang atau peraturan yang bersangkutan.  Grindle dalam wiyoto (2005 : 31)

memformulasikan pengertian implementasi kebijakan (policy implementation) ;

“sebagai upaya menciptakan keterkaitan yang memungkinkan tujuan kebijakan
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publik dapat diwujudkan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Hal ini mengingat

kebijakan publik, pada umumnya hanya memuat pernyataan secara garis besar

tentang tujuan/sasaran dan sarana-sarana pencapaiannya. Sehingga setiap kebijakan,

perlu diterjemahkan ke dalam program atau rencana aksi tindak yang lebih spesifik,

agar tujuan/sasaran yang tertuang dalam kebijakan tersebut dapat tercapai.”

Pendapat serupa dikemukakan oleh Pressman dan Widalsky dalam Wiyoto

(2005 : 32) yang menyatakan; “policy implementation as a process of interaction

between setting of goal and the action geagred to acvhieving them, a set of activities

directed toward putting a program into effect” ( implementasi kebijakan dapat

dipandang sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan kebijakan dan tindakan-

tindakan yang dilakukan demi tercapainya tujuan kebijakan itu sendiri. Serangkaian

aktivitas yang ditujukan kearah mewujudkan sebuah program hingga dapat mencapai

hasil tertentu).

Menurut Jones dalam Wiyoto (2005 : 32) menegaskan :“policy

implementation is a process of getting additional resources so as to figure out what is

to be done.” (implementasi kebijakan atau program merupakan sebuah proses untuk

meningkatkan ketersediaan dukungan sumberdaya sehingga dapat terwujud apa yang

harus dilaksanakan).

Dari beberapa pengertian diatas, terminologi implementasi kebijakan (policy

implementation), mengandung makna utama yaitu sebagai sebuah proses yang terdiri

atas serangkaian tindakan atau aktivitas spesifik yang dilakukan dalam rangka
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mencapai tujuan/sasaran kebijakan itu sendiri, implementasi merupakan suatu

rangkaian aktivitas dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerjasama untuk menghantarkan program tersebut kepada hasil yang ditetapkan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model atau teori

yang digunakan untuk membahas implementasi kebijakan dalam (Nugroho, 2003 :

165). Model-model implementasi kebijakan tersebut diantaranya model implementasi

Van Meter dan Van Horn, model implementasi Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Daniel, model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, Model

implementasi Merilee S. Grindle dan model implementasi George C Edwards III.

Penggunaan model sangat berarti didalam melakukan analisis mengenai

proses implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2003 : 70) semakin

kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan,

maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif lebih operasional yang mampu

menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel yang menjadi fokus analisis. Model-

model tersebut relative abstrak dan ada yang relative operasional, dalam

penggunaannya untuk penelitian akan tergantung kompleksitas permasalahan

kebijakan yang dikaji.

Berbagai model implementasi kebijakan terdapat perbedaan dengan segala

kelebihan dan kekurangannya. Dari model-model implementasi yang dikemukakan

oleh para ahli, model implementasi Van Meter dan Van Horn erupakan model yang
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lebih menitikberatkan perhatiannya kepada bagaimana implementasi kebijakan

berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan

publik. (Nugroho. 2003 : 167). Kerangka yang dikemukakan tersebut menggunakan

beberapa penjelasan parsial dan pada dasarnya kurang memadai dalam memberikan

landasan bagi pemahaman yang lebih komperhensif mengenai proses implementasi.

Model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier lebih

menitikberatkan perhatian teori dan model implementasinya. Menurut pandangan

mereka faktor-faktor lingkungan,social budaya, politik, ekonomi akan mempengaruhi

setiap tahap implementasi yang pada akhirnya dapat menentukan berhasil atau

gagalnya suatu kebijakan diimplementasikan.

Model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menjelaskan

secara rinci bagaimana upaya pencapaian tujuan kebijakan dari aspek manejerial.

Model ini mendasarkan kepada konsep manajemen strategis yang mengarah pada

praktek manajemen yang sistematis tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pokok

kebijakan publik, namun kelemahannya tidak secara tegas membedakan mana yang

bersifat politis, strategis, dan teknis.

Model implementasi Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan

konteks implementasinya. Ide dasarnya yaitu setelah kebijakan ditransformasikan,

maka implementasi kebijakan dilakukan. Model implementasi ini tidak banyak

berbeda dengan model dari mazmanian dan Sabatier, kecuali Grindle lebih

menyederhanakannya.



18

Model implementasi menurut George C. Edwards III mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan sebagai tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang

dipengaruhinya. Menurut George C. Edwards III, terdapat faktor-faktor atau variabel

dalam implementasi kebijakan yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu

sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Implementasi

kebijakan publik lebih dipandang sebagai suatu proses administratif yang di

dalamnya terdapat kecenderungan umum untuk mengambil focus lebih sempit pada

karakteristik birokrasi pelaksana, Wiyoto (2005 : 41).

Berdasarkan hal yang telah tersebut di atas, maka model yang dipilih dan

digunakan dalam penelititan ini adalah model implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, karena setelah kebijakan ditransformasikan,

maka implementasi kebijakan dilakukan dan setelah suatu kebijakan

ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu

berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada implementability dari program

tersebut,

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Merilee S. Grindle

memandang implementasi sebagai proses administratif demikian juga halnya dengan

implementasi program kebijakan minapolitan bagi masyarakat pringsewu pada

khususnya yang merupakan kebijakan yang dalam pelaksanaannya merupakan proses

yang bersifat administratif. Selain hal tersebut, peneliti ingin melihat isi kebijakan

dan konteks implementasi dalam model implementasi Merilee S. Grindle dan dalam
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implementasi program kebijakan Minapolitan bagi masyarakat di Pringsewu. Peneliti

berharap model tersebut mampu membantu menjawab pertanyaan penelitian ini.

3. Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle, Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik

kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari

itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijakan. Di sini Grindle telah meramalkan bahwa dalam setiap implementasi

kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal

dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar

Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program

aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat

tergantung pada implementability dari program tersebut.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua

variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi

(context of implementation). Bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok

sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan

keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara

konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit
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diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya

tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha,

masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan

berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Adapun maksud dari dua

variabel besar tersebut yaitu :

A. Isi Kebijakan :

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan,

maksudnya dalam kebijakan ini banyak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dari

suatu kelompok atau group dari sasaran yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.

Mengenai batasan atau pengertian kelompok kepentingan, Euegene J. Kolb dalam

bukunya yang berjudul A Framework for Political ANALYSIS menyatakan sebagai

berikut: ”a collectivity of individuals who either formally organize or informally

cooperate to protect or promote some common, similar, identical, or shared interest

or goal.”

Sehubungan dengan perihal perbedaan tipe atau jenis kelompok kepentingan, maka

Almond membedakannya menjadi empat macam tipe atau jenis sebagai berikut:

a). Kelompok Anomik, yang mengajukan kepentingan secara spontan dan

berorientasi pada tindakan segera

b). Kelompok non-Assosional, yang terbentuk apabila terdapat kepentingan yang

sama untuk diperjuangkan (kegiatan bersifat temporer)
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c). Kelompok Instiusional, yakni suatu kelompok kepentingan yang muncul di dalam

lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasikan

kepentingan, seperti kelompok tertentu di dalam angkatan bersenjata, birokrasi dan

partai politik.

d). Kelompok Assosional yang secara khusus berfungsi mengartikulasikan

kepentingan kelompok

2. Tipe manfaat yang diterima oleh target group, maksudnya dalam suatu kebijakan

harus memiliki tipe yang sesuai dengan keadaan sekitarnya agar kebijakan tersebut

memiliki manfaat untuk target yang menjalankan kebijakan. Merilee S Grindle

menyebutkan dampak / manfaat dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu;

a) Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan

masyarakat. Lebih jauh lagi, kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau

yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya.

b) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain; atau dapat

disebut juga dengan eksternalitas atau spillover effect.

c) Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya

pada kondisi yang ada saat ini.

d) Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung atau yang merupakan

pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.
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3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, maksudnya dalam

sebuah kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat dirasakan oleh group

perubahan setelah menjalankan sebuah kebijakan.

Demikian pula yang diungkapkan oleh Soekanto, bahwa setiap masyarakat

pasti pernah mengalami perubahan, ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang

hidup secara terisolasi mutlak

4. Letak pengambilan keputusan, maksudnya dalam sebuah kebijakan segala bentuk

keputusan sudah diatur sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Rasional Komprehensif merupakan teori yang biasa digunakan dan diterima

oleh banyak kalangan yang mempunyai beberapa unsur:

a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat

dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah

yang dapat diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan menurut prioritas

masalah)

b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan

sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya/kepentingannya.

c. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama.

d. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakan untuk menentukan prioritas.

e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan

dengan alternatif lain.
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f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai,

dan sasaran yang ditetapkan.

5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, maksudnya dalam menjalankan

sebuah kebijakan publik haruslah menjelaskan target secara detail agar dapat

terlaksana dengan baik dan dipahami dengan baik.

Program Logic models dijalankan dengan 3 pemikiran dasar yaitu:

a). Penggolongan dan pembagian tugas kerja

b). Menguraikan sebab dan akibat dari adanya suatu hubungan

c). Membedakan antara program yang telah digariskan dengan apa yang terjadi di

lingkungannya.

6. Sumber daya yang efektif dalam sebuah kebijakan, maksudnya dalam pelaksanaan

suatu kebijakan harus menggunakan sumber daya yang sesuai kebutuhan agar

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Konteks Implementasi :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maksudnya dalam pelaksaan kebijakan

publik tidak pernah terlepas dari campur tangan pihak-pihak yang berkuasa maka

suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik bila ada kerjasama yang baik antara

kebijakan dan pihak yang berkuasa.
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Kekuasaan dilihat Laswell dan Kaplan sebagai hubungan (relationship) antara

dua atau lebih kesatuan. Jadi kekuasaan dianggap mempunyai sifat relasional.

Terdapat perbedaan istilah yaitu scope of power dan domain of power. Ruang lingkup

kekuasaan (scope of power) menunjukkan pada kegiatan, tingkah laku, serta sikap

dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan.

Pencapaian sasaran yang direncanakan (the planed objection)

a.Sarana-sarana yang tersedia/pendukung untuk sarana pendukung pelaksanaannya

(the means available for its realization)

b.Rencana pencapaian (program) yang didasarkan pada sarana yang tersedia (the plan

according to wich the said means are used for its attainment)

2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa, maksudnya bagaimana

sikap dan respon yang diperlihatkan dari para penguasa terhadap suatu kebijakan

yang akan dilaksanakan.

Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Adminstrasi Negara (2003)

adalah sebagai berikut: a. memiliki dasar hukum yang jelas dalam

penyelenggaraannya b. memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk

kelompok sasaran yang ingin dicapai c. memiliki tujuan social d. dituntut untuk

akuntabel kepada publik e. memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu

kelugasan dan f. seringkali menjadi sasaran isu politik.



25

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, maksudnya seberapa besar

respon kelompok sasaran yang melaksanakan suatu kebijakan untuk terus

menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan

program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap

birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

C. Program Kebijakan Minapolitan

Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan

perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa,

permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Konsep Minapolitan

didasarkan pada 3 azas, yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro

rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara

terbatas (limited state intervention), dan penguatan daerah dengan prinsip: daerah

kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan

kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk  kesejahteraan

rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Secara lebih luas, pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat

mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan
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keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal dan manusia. Melalui

dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan

minapolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota

yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud.

Kawasan minapolitan (berdasarkan turunan dari kawasan agropolitan) adalah

kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan

sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dari hierarki keruangan satuan sistem

pemukiman dan sistem minabisis. Minapolitan/agropolitan menurut Friedman dan

Douglass (1985) adalah aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah

pedesaan denga jumlah penduduk antara 50.000 jiwa sampai dengan 150.000 jiwa.

Berdasarkan issue dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi,

pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk

pengembangan wilayah (perdesaan). Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai

sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa

yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa disekitarnya membentuk

kawasan minapolitan. Disamping itu, kawasan minapolitan ini juga dicirikan dengan

kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan

usaha minabisnis dipusat minapolitan yang diharapkan dapat melayani dan

mendorong kegiatan-kegiatan pembangun perikanan (minabisnis) diwilayah

sekitarnya.
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Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp. 4 Triliun untuk konsepan

minapolitan, melihat anggaran yang tidak terlalu “besar” untuk sebuah mega proyek

seperti ini maka sangat dibutuhkan sumber pendanaan di luar APBN. Tidak

memungkiri bahwa para investor sudah lama melirik minapolitan sebagai salah satu

tempat menanamkan modal yang cukup menjanjikan. Dan lagi-lagi kami

mengingatkan bahwa jangan sampai pemerintah melakukan kesalahan fatal dalam

perjanjian-perjanjian pendanaan, karena bisa jadi tujuan utamanya tidak tercapai yaitu

mensejahterakan rakyat dan yang paling penting jangan sampai terjadi “kebocoran”

pendanaan dalam jumlah besar alias jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi.

Setiap kebijakan publik diputuskan dan dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu

yang spesifik. Kebijakan-kebijakan dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

publik yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik yang

diputuskan atau dibuat oleh pemerintah harus bermanfaat untuk kelompok-kelompok

sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Beberapa tujuan yang dapat dicapai yaitu Menghasilkan Rencana Detail

Kawasan Minapolitan yang merupakan kajian menyeluruh terhadap semua aspek

utama pembangunan kelautan dan perikanan dengan data-data dasar yang meliputi:

a. Sumber daya alam di kawasan dan sekitarnya.

b. Keberadaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di dalam kawasan.

c. Sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan

pengembangan kawasan.
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d. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan.

e. Menghasilkan proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan

minapolitan dalam jangka menengah (5 tahun).

Dan dengan ditetapkannya kawasan minapolitan tersebut baik pendapatan

kota ataupun pendapatan daerah akan meningkat, serta akan menyebabkan lapangan

pekerjaan yang banyak sehingga masyarakat setempat yang berada di kawasan

tersebut akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang dimana dulunya mereka

tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga ini akan berdampak pada ekonomi

masyarakat setempat, dengan kata lain masyarakat yang berada di kawasan tersebut

akan sejahtera. Namun hal yang secara umum yang terjadi di kalangan masayarakat

tingkatan pendidikan masih menjadi hal yang paling utama menjadi hambatan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program keijakan

minapolitan ini yaitu ; 1.Masyarakat setempat 2. Pendapatan ekonomi 3. Lapangan

pekerjaan yang menjamin 4. Peningkatan pendapatan baik kota maupun daerah 5.

Pengembangan kerja sama dengan swadaya-swadaya masyarakat 6.

Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah 7.

Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi local 8. Usaha perikanan dan kelautan 9. Terjaminnya armada-

armada penangkapan 10. Pengembangan kawasan 11. Pusat perikanan.

Pelaksanaan program kebijakan minapolitan bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu

pada khususnya adalah :
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1. Bupati Pringsewu yaitu sebagai pembina program pengembangan minapolitan

Kabupaten Pringsewu.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu sebagai ketua program pengembangan

minapolitan Kabupaten Pringsewu.

3. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu yang bertugas menyiapkan

dan menentukan lokasi yang tepat untuk melaksanakan kebijakan program

minapolitan tersebut.

4. Masyarakat sekitar yang berfungsi melaksanakan dan menjalankan kebijakan yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut.

D. Kerangka Pikir

Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan

perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa,

permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Konsep Minapolitan

didasarkan pada 3 azas, yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro

rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara

terbatas (limited state intervention), dan penguatan daerah dengan prinsip: daerah

kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan

kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk  kesejahteraan

rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.
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Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perlukan kebijakan

untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi perikanan pada wilayah

potensial di Kabupaten Pringsewu, maka diperlukan suatu nilai atau konsep

pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Secara umum kegiatan ekonomi perikanan terutama di daerah pedesaan sulit

berkembang karena keterbatasan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu kualitas sumber daya manusia di pedesaan relatif lebih rendah

dibandingkan dengan sumber daya manusia di daerah perkotaan.

Melalui model rasional komprehensif yang dikemukakan oleh Merilee S.

Grindle dalam rumusan implementasi kebijakan publik yang memiliki langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan :

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.

2. Tipe manfaat yang diterima oleh target group.

3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.

4. Letak pengambilan keputusan.

5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan

6. Sumber daya yang efektif dalam sebuah kebijakan.



31

b. Konteks Implementasi :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Langkah-langkah tersebut dapat dinilai rasional dalam memilih alat yang

efektif untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dan juga komprehensif dalam

mempertimbangkan setiap faktor yang relevan dengan setiap pilihan. Dengan

menggunakan 2 metode tersebut,implementasi kebijakan dilihat melalui aspek-aspek

pertimbangan dan proses pelaksanaan kebijakan. Kemudian metode ini akan

disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Pringsewu sehingga nantinya kebijakan yang

diputuskan dapat dikatakan layak atau tidak untuk dilaksanakan kembali untuk ke

depannya. Selanjutnya dengan adanya kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan

mampu menjadi bahan acuan bagi pembuat keputusan dalam menjalankan kebijakan.

Secara skematis pada kerangka pemikiran berikut ini ;
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Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian

Realitas masalah :

1. Berkurangnya jumlah pembudidaya
2. Keterbatasan modal usaha
3. Tingginya biaya produksi
4. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung
5. Belum memiliki unit produksi pengolahan
6. Belum ada alternatif peningkatan nilai tambah (added
value)
7. Kurangnya Kualitas SDM dan dukungan teknologi
8. Rendahnya kualitas benih
9. Akses terhadap lembaga keuangan masih rendah

Rumusan masalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan program
minapolitan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi
dalam menerapkan kebijakan program
minapolitan tersebut?

Konsep Teori:

1.Aspek  isi kebijakan

2.Konteks Implementasi

Fokus Penelitian

a. Isi Kebijakan :
1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam

isi kebijakan.
2. Tipe manfaat yang diterima oleh target group.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Sumber daya yang efektif dalam sebuah kebijakan.

b. Konteks Implementasi :
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang

dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi
kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Tujuan Penelitian :

a).Mendeskripsikan implementasi kebijakan
dalam program minapolitan di Kabupaten
Pringsewu.

b).Mendeskripsikan kendala-kendala yang
terjadi dalam implementasi kebijakan
Minapolitan di Kabupaten Pringsewu


