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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN ZONA PENDIDIKAN
(STUDI KASUS KEBIJAKAN KAWASAN PENDIDIKAN DI JALAN Z.A

PAGAR ALAM, GEDONG MENENG DAN RAJABASA BANDAR
LAMPUNG)

OLEH

ADELITA RIANTINI

Keberadaan kawasan pendidikan yang terletak  di sekitaran Jalan Z.A Pagar
Alam menjadikan kawasan tersebut beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, yang
mengakibatkan implementasi kebijakan di kawasan tersebut gagal. Hal tersebut
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW
yang mengatur kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung khususnya. Metode
yang peneliti gunakan dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan zona pendidikan di
Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung tidak sejalan dengan kebijakan tata
ruang kota yang disebabkan dalam proses implementasinya gagal yang
disebabkan oleh dua faktor penyebab gagalnya implementasi kebijakan. Pertama
dari aspek ekonomi politik. Berdasarkan analisis ekonomi politik bahwa kawasan
zona pendidikan yang terletak pada Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung yang
berubah menjadi kawasan bisnis karena ada kepentingan Pemerintah Kota Bandar
Lampung untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari sektor perizinan. Faktor
yang kedua  dari proses implementasinya tidak efektiv atau gagal karena ada
faktor kontradiktif antara kepentingan Pemerintah Kota dalam meningkatkan
PAD dengan faktor dukungan terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota
dalam menerapkan kebijakan di kawasan zona pendidikan yaitu : informasi, isi
kebijakan, dukungan dan pembagian potensi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kawasan Pendidikan



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION POLICY IN EDUCATIONAL ZONES
(A CASE STUDY OF REGIONAL POLICY ESUCATION ON Z.A PAGAR

ALAM STREET, GEDONG MENENG - RAJABASA BANDAR
LAMPUNG)

BY

ADELITA RIANTINI

The existence of educational zones which are located along Z.A Pagar Alam
street of Bandar Lampung has been altered into a business district; thus, it
showed a failure on the policy implementation. Such situation violates the
Regional Regulation No. 10 Year of 2011 on Neighborhood/Community
Association Regulation about Spatial governance of educational area of Bandar
Lampung in particular. The method used in this research is a descriptive study
using a qualitative approach. The researcher employed several data collection
methods, such as interviews, observation, and documentation.

The results revealed that the neighborhood policy on educational zones on Z.A
Pagar Alam street of Bandar Lampung violated the policy of urban spatial
structure. There were two aspects caused the malfunction of educational zones.
First, aspect of political economy. A deep analyze on political economy
explained why the educational zones located on Z.A Pagar Alam street of Bandar
Lampung turned into a business district. The alteration occurred because there
was an interest of the local government to increase the locally generated revenue
(LGR) derived from licensing sector. The second aspect why the implementation
process was not effective or failed because there was a contradictory factor
occured between the interests of the local government in increasing the LGR  and
the supporting factors for the implementation of educational zones policy,
namely: information, content policies, support and distribution of potential.

Keywords : Implementation, Policy, Educational Zones
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam

rangka menetapkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung, diperlukan

visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang

disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam

pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh

stakeholders) dalam memantapkan peran masing-masing dalam membangun

Kota Bandar Lampung.

Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat

untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang

lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Maka

ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015 adalah:

“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju,

dan Modern”.
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Dalam konteks nyaman, dapat diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang

memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup

dan tata ruang wilayah. Diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi

pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara

manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk

bermukim dan bekerja.

Guna mencapai visi Kota yang “Nyaman”, misi yang hendak diemban oleh

Kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang

berkualitas. Serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta

mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk

halnya negara memfasilitasi warga dengan memberikan kesesuaian peraturan

tata ruang wilayah kota terhadap implementasinya, guna memberikan rasa

nyaman kepada seluruh masyarakat.

Misi pembangunan Kota Bandar Lampung tersebut, kemudian

diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 pasal 13

ayat 5, tentang Strategi Pemantapan dan Eksistensi Kawasan Pendidikan

Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf D, meliputi :

1. Mengintensifkan dan mengendalikan pertumbuhan sarana pendidikan

tinggi kawasan di sekitaran Z.A Pagar Alam, Gedong Meneng, dan

Rajabasa;



3

2. Mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru di setiap

subpusat pelayanan kota;

3. Menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus

mahasiswa/pelajar; dan

4. Menetapkan kawasan pendidikan tinggi sebagai kawasan strategis.

Jika dilihat dari pengertian dan fungsi pendidikan, tentu harus disertai dengan

kawasan atau lingkungan yang sesuai dan menunjang dengan fungsi

pengelolaan kawasan tersebut. Kawasan pendidikan di Kota Bandar Lampung

sendiri yang terletak di sepanjang Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong

Meneng, dan Rajabasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030. Perda tersebut tidak

hanya mengatur tentang kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung saja,

tetapi semua tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan

Perda tersebut

Idealnya, suatu kawasan pendidikan harus menunjang fungsi pendidikan dan

perguruan tinggi secara optimal. Seperti halnya kawasan di Jalan Z.A Pagar

Alam, Gedong Meneng, Rajabasa Bandar Lampung yang ditujukan sebagai

zona atau kawasan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 harus benar-benar memperhatikan aspek

kenyamanan dan menunjang segala kebutuhan untuk suatu kawasan

pendidikan.
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Suatu kawasan pendidikan yang optimal itu seharusnya benar-benar menjadi

tempat yang nyaman bagi mahasiswa, pelajar, dosen, guru, dan karyawan

perguruan tinggi yang ada dikawasan pendidikan tersebut. Bukan sebaliknya,

menjadi kawasan hiburan dan tempat santai, tapi benar-benar kawasan

pendidikan di mana biaya hidup murah, mendapat keperluan buku dengan

mudah dan murah, itulah karakter sebenarnya dari kawasan pendidikan.

Pada kenyataannya pembangunan di sekitaran kawasan pendidikan tidak

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung

melalui peraturan daerahnya. Jika dilihat kasat mata, maka dapat diperoleh

bahwa peraturan daerah tersebut jelas memiliki kesenjangan pada

implementasi kebijakannya, yaitu tidak tercapainya kinerja dan fungsi

pengelolaan kawasan pendidikan tersebut. Keberadaan kawasan pendidikan

yang mendorong lahirnya kepadatan arus lalu lintas dan penduduk yang

terpusat di sepanjang Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, justru  ternyata

mendorong tumbuhnya kawasan konsumsi bagi sektor perdagangan dan jasa.

Sepanjang jalan protokol kawasan pendidikan ini, mulai dari lampu lalu lintas

Jalan Teuku Umar dan Jalan Z.A. Pagar Alam hingga Rajabasa, hampir

ratusan toko yang menjual makanan dan menawarkan jasa. Bahkan di kawasan

pendidikan ini, didirikannya beberapa mall, tempat makan, tempat bersantai

anak-anak muda, bahkan tempat karoke di sekitarnya. Keberadaan tempat-

tempat tersebut jelas telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10

tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar

Lampung.
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Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muchlas Bastari selaku Ketua Fraksi PKS

DPRD Bandar Lampung, sebagaimana yang dikutip pada media online

duajurai.com pada 4 maret 2016 pukul 23.51 beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kita mengacu pada RPJMD yang lalu daerah tersebut
mestinya memang benar-benar diperuntukkan bagi pendidikan, tidak
ada tempat hiburan, tapi sekarang bisa kita lihat daerah tersebut sudah
ramai bukan hanya oleh kampus dan sekolah, tapi juga sudah ramai
oleh tempat kuliner dan hiburan”

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa, jika mengacu pada RPJM

yang ada bahwa kawasan pendidikan yang terletak pada sepanjang Jalan ZA.

Pagar Alam yang di tetapkan sebagai kawasan pendidikan melalui Peraturan

Daerahnya, seharusnya tidak didukung oleh sektor swasta yang

memfasilitaskan tempat-tempat hiburan di sekitaran kawasan pendidikan.

Karena untuk kawasan bisnis dan hiburan sendiri pemerintah sudah mengatur

letak dan posisinya, yaitu di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan

Teluk Betung Timur, dan Kecamatan Kedaton.

Dengan adanya tempat hiburan berbau komersil di kawasan yang merupakan

zona pendidikan tersebut, dikhawatirkan dapat merusak dan mengganggu

proses dan mutu pendidikan Kota Bandar Lampung. Hal itu dikarenakan di

wilayah tersebut banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi. Orientasi

akademik para pelajar dan mahasiswa dengan keberadaan wilayah komersil

ini, dikhawatirkan akan berubah menjadi orientasi konsumtif yang

mengganggu proses akademik.
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Sepertinya pemerintah Kota Bandar Lampung kurang memperhatikan dampak

sosial dan budaya yang terjadi di kawasan Jalan ZA. Pagar Alam yang

sejatinya pada kawasan tersebut merupakan kawasan pendidikan, konsepsi

pusat perdagangan cenderung kapitalis yang dibangun selain akan

mengganggu perkembangan pada kawasan pendidikan juga tentunya

mengganggu stabilitas perkembangan ekonomi kerakyatan.

Menyikapi dari permasalahan yang ada dikawasan pendidikan Kota Bandar

Lampung yang terletak disepanjang Jalan Zainal Abidin Pagar Alam ini, maka

penulis beranggapan bahwa permasalahan yang terjadi cukup penting

sehingga penulis memilih lokasi ini untuk dilakukan penelitian. Lokasi ini

terjadi ketidak sesuaian fungsi kawasan atau alih fungsi suatu kawasan.

Semulanya lokasi kawasan Z.A Pagar Alam ini tergolong atau sudah

ditetapkan pemerintah melalui peraturan daerahnya sebagai lokasi pendidikan,

namun pada kenyataanya bangunan-bangunan yang dominan di kawasan ini

adalah bangunan-bangunan yang bersifat bisnis, sehingga perlu dilakukan

evaluasi konsistensi kawasan pendidikan di Kota Bandar Lampung ini.

Terkait dengan penelitian di atas, hasil penelitian terdahulu Tesis yang

berjudul Implementasi Kebijakan Perizinan Pendirian Pasar Modern Di Kota

Bandar Lampung (Studi pada Minimarket di Kota Bandar Lampung) tahun

2014. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Penulis bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan pendirian

pasar modern di Kota Bandar Lampung.
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Hal tersebut dilakukan karena perkembangan pasar modern khususnya

minimarket saat ini meningkat sangat signifikan akibatnya persaingan dengan

pasar tradisional maupun ecran menimbulkan kekhawatiran perihal

menurunnya penghasilan pedagang kecil. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan pendirian pasar

modern dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung N0.

89 tahun 2011. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan Pemerintah Kota

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Selain

itu, aspek ekonomi politik pasar modern berdampak negative bagi pasar

tradisional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada objek

penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya lebih menganalisis proses

pemberian izin pendirian kepada pasar modern khususnya minimarket di Kota

Bandar Lampung tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan pada pasar

tradisional dan eceran yang berada di sekitaran pasar modern tersebut.

Sedangkan pada penelitian ini meneliti tingkat konsistensi kawasan sesuai

RTRW khususnya di kawasan pendidikan yang dipadati oleh sektor swasta

yang berpusat pada perdagangan dan jasa, serta dampak negatifnya yang

ditimbulkan pada kawasan pendidikan tersebut.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak

terimplementasikan kebijakan pemerintah kota di kawasan zona pendidikan

Z.A Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

a. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan

zona pendidikan Jl. ZA. Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa

Bandar Lampung

b. Mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terimplementasikan kebijakan

pemerintah Kota Bandar Lampung di kawasan zona pendidikan Jl. ZA.

Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan

memberikan konstribusi wacana serta pemikiran bagi perkembangan ilmu

pemerintahan, khususnya tentang implementasi kebijakan pemerintah,

dalam hal kebijakan dikawasan zona pendidikan dalam rangka

mengkonsistenkan kawasan disekitarnya. Selain itu penelitian ini dapat

menjadi bahan refensi bagi peneliti lain yang akan atau ingin meneliti

tentang kajian yang sama, yaitu implementasi kebijakan publik.
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b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

bagi pemerintah terkait kebijakan yang telah pemerintah kota terapkan di

kawasan pendidikan di jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng

dan Rajabasa.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan runtutan masalah yang

ingin penulis teliti dari aspek setting masalah. Setting masalah yang ingin penulis

coba angkat yakni fenomena, ketidak sesuaian fungsi kawasan yang terletak di

kawasan pendidikan sepanjang Jalan ZA. Pagar Alam Bandar Lampung. Tidak hanya

itu penulis juga telah mencoba untuk memasukkan penelitian terdahulu terkait

masalah ketidak sesuaian fungsi suatu kawasan, yakni penelitian dari Ayu Nadia

Pramazuly, yang berjudul Implementasi Kebijkana Perizinan Pendirian Pasar

Modern Di Kota Bandar Lampung (Studi pada Minimarket di Kota Bandar

Lampung) tahun 2014.

Pada bagian ini penulis pertama-tama akan memaparkan tinjauan tentang kebijakan

pubik, yang akan memaparkan tentang pengertian kebijakan publik. Selanjutnya,

penulis akan memaparkan tentang implementasi dan implementasi kebijakan. Penulis

juga memaparkan model implementasi kebijakan mulai dari model top down, bottom

up, rational choice dan new government. Guna mengoprasionalkan penelitian,

penulis menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

suatu kebijakan. Kemudian, penulis akan memberikan skema kerangka pikir guna

memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami alur pikir serta indikator yang

akan digunakan penulis terkait penelitian ini.
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A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Gerston (2002) dalam Wahab (2012:16) mengatakan bahwa “all public

policymaking involves government in some way” (semua pembuatan kebijakan

publik melibatkan pemerinah dalam beberapa cara). Kebijakan publik pada

dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh

masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya melibatkan pejabat pemerintah baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut David Easton dalam Nugroho (2009:47) mendefinisikannya sebagai

akibat aktivitas pemerintah (the impact of government activity), artinya kebijakan

yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan pemerintah. Secara

sederhana menurut Nugroho (2009: 85) kebijakan dapat diartikan sebagai

keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk

merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Suatu kebijakan publik dalam

arti positif setidak-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat

mengikat dan memaksa.

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai, tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan

pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu.

Langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk

diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka

mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Istilah lain menyatakan

bahwa, kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program,
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keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-

rancangan besar (Wahab,2004:1).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga

pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman

pegangan ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam

kenyataannya. Kebijakan sering kali diartikan dengan peristilahan lain seperti

tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan,

dan rancangan-rancangan besar.

B. Tinjauan Tentang Implemetasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau

pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja

yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi

biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu

lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.

Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan

kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004:65)).
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Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Wahab (2004:65)

menjelaskan makna implementasi sebagai berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disyahkan
pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat
atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, tampak bahwa implementasi

kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau prilaku badan alternatif

atau unit birokrasi yang bertanggung jawab. Untuk melaksanakan program

dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga

berlajut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh

pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya tercapai dampak

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut penulis, pada intinya implementasi merupakan suatu tindakan atau

cara untuk mencapai tujuan yang dalam hal ini berkenaan dengan kebijakan.

Implementasi menitikberatkan pada apa yang dilakukan, implementasi secara

langsung akan memengaruhi hasil akhir dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

matang, dalam mencapai hasil akhir yang diharapkan tentu tidak terlepas dari

jaringan politik sosial dan ekonomi.
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2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah suatu hal

yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan

Udoji (dalam Abdul Wahab, 1991: 45). Dalam studi kebijakan publik,

dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar mekanisme penjabaran

keputusan-keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melelui saluran-

saluran birokrasi. Melainkan implementasi menyangkut masalah konflik,

keputusan atau siapa yang memperoleh sesuatu dari suatu kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan

formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan. Menurut Anderson

(dalam Islamy 2000 : 68) ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi

kebijakan yaitu : siapa yang mengimplementasikan, hakekat dari proses

implementasi, kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu menurut Ripley & Franklin (1986;54) sebagaimana dikutip

dalam Jurnal Wahyu Nurharjadmo (2008) pada hari Selasa, 9 Februari 2016

pukul 19.45 ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi,

yaitu compliance (kepatuhan) dan What’s Happening? (Apa yang terjadi?).

kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur

atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “what’s

happening?” menyatakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan,

hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan

sebagainya.



15

Selain itu, Islamy menjelaskan aspek lain yang dapat dipahami dari pendapat

Anderson ini adalah “bahwa setiap implementasi kebijakan selalu

menghasilkan dampak tertentu pada kelompok sasaran, bisa positif (intended)

atau bisa juga negatif (unintended)” (Islamy,2000: 109). Islamy berpendapat,

umumnya hanya sedikit kebijakan negara yang setelah dirumuskan dapat

diimplementasikan dengan sendirinya (self-executing), sebagian besar justru

tidak dapat diimplementasikan (non self-executing). Berdasarkan pendapat

tersebut Wahab menyatakan bahwa “memiliki kearifan, memperhatikan

situasi, mengacu pada semangat kompetensi, dan memiliki wawasan

pemberdayaan sangat diperlukan bagi para pengambil kebijakan” (Wahab,

1996 : 36).

Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan harus didahului oleh

penentuan siapa saja yang akan terlibat sebagai unit pelaksana kebijakan

(governmental unit), yaitu jajaran birokrasi dari level atas sampai level

bawah. Agar implementasi berjalan efektif maka sesuai dengan sifat alami

proses administrasi harus dibuat suatu standar prosedur operasional (SOP)

sebagai acuan pelaksanaanya. Selanjutnya, ketaatan (compliance) para

pelaksana kebijakan adalah aspek yang sangat penting, sebab sebuah

kebijakan pada hakekatnya senantiasa didasarkan pada hukum atau peraturan

tertentu, jadi perilaku taat hukum adalah suatu keharusan.

Berdasarkan penegertian-pengertian implementasi kebijakan di atas dapat

disimpulkan bahwa dampak suatu kebijakan yang terjadi pada masyarakat
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(kelompok sasaran) bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau

kegagalan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik

yang beragam, baik dalam hal bidang, sasara, dan bahkan kepentingan,

memaksa pemerintah menggunakan kewenangan deskripsi, untuk

menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan

prosedur yang relativ kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa

kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan

implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya:

pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para

pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran. Proses implementasi kebijakan dari

proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik.

C. Impelementasi Kebijakan Top Down

Tampak bahwa sebagian besar implementasi kebijakan berada pada  model Top

Down yang salah satunya dikemukakan oleh Van Meter dan Horn (1978:70)

sebagaimana yang dikutip dalam Skripsi M. Aniqul Fahmi tahun 2010

mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut : “policy implementation

encompasses those by public and private individuals (and grousp) that are

directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy

decisions.” Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok)
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pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan

keputusan-keputusan menjadi pola oprasional, serta melanjutkan usaha-usaha

tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang

diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dengan mengacu pada pendapat tersebut,

dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan didalamnya mencakup :

manusia, dana, kemampuan organisasi, yang dilakukan pemerintah maupun

swasta (individu atau kelompok).

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara

melalui badan-badan pemerintah. Sebab implemetasi kebijaka publik merupakan

upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni

memberikan pelayanan publik (public service). Selain itu model implementasi

top down yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho

(2009:505) membuat definisi yang lebih lengkap tentang implementasi kebijakan

publik:

“Implementasi adalah 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. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan
masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses
implementasinya.” (Nugroho, 2009 : 505)
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D. Implementasi Kebijakan Bottom Up

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model kebijakan dalam perspektif

Bottom Up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001),

implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model

Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan

dari perspektif perubahan sosial dan politik. Dengan maksud kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau

perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus

kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan

merangsang target group untuk melaksanakannya.

2. Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan

dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh

perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari

implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesesuaikan pola-

pola prilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

3. Implementing organization : yaitu badan-badan pelaksana yang

bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, dan

4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang

mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial,

ekonomi dan politik.
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E. Implementasi Kebijakan Rational Choice

Jika dikaitkan pada teori pilihan rasional (rational choice theory) dapat

diterjemahkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu keputusan atau

tindakan tertentu yang dipilih setelah mempertimbangkan untung runginya suatu

kebijakan. Sejauh mana kebijakan yang akan dimplementasikan tersebut akan

menguntungkan dirinya (satu belah pihak saja) atau sebaliknya akan merugikan.

Dalam konteks teori semacam itu, alternatif-alternatif lainnya tidak akan

terealisasikan jika ternyata secara rasional tidak menguntungkan

Berdasarkan argumen penulis di atas yang kemudian didukung oleh pendapat

ahli. Bardach beranggapan bahwa implementasi adalah permainan tawar

menawar, persuasi dan maneuver di dalam kondisi ketidak pastian (Bardach,

1977:56) dalam Parsons (2011:472). Aktor implementasi bermain untuk

memegang control sebanyak mungkin dan memainkan sistem demi mencapai

tujuannya. Implementasi adalah bentuk dari politik yang berlangsung di dalam

domain kekuasaan yang tak terpilih.

Asumsi utama pendekatan rational choice adalah individu membuat pilihan

dengan tujuan mengejar kepentingan pribadi. Individu harus membuat pilihan

karena adanya kelengkapan barang dan jasa, waktu, energy, atau pendapatan

yang terbatas. Kemungkinan pilihan juga dibatasi oleh lingkungan dan

kemampuan. Pilihan tersebut juga semakin dibatasi oleh adanya aturan main

prilaku, nilai, norma, undang-undnag, informasi, dan harga. Pengambilan
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keputusan yang dilakukan artinya dibatasi oleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu,

para individu selalu mengambil keputusan dalam situasi terkendala.

Dari uraian ini terlihat bahwa dalam implementasi kebijakan rational choice,

hasil kebijakan ditentukan oleh permintaan dan penawaran antar individu,

birokrat, pihak swasta, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika dilihat dari teori

rational choice bahwa implementasi kebijakan adalah suatu keputusan atau

tindakan tertentu yang dipilih setelah mempertimbangkan untung runginya suatu

kebijakan

F. Implementasi Kebijakan New Government

Pada model implementasi kebijakan new government ini, tidak luput dari konsep

Reinventing Government. Konsep ini menjelaskan bahwa transformasi sitem dan

organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan

dramatis dalam efektifitas, efisiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan

inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, pertanggung

jawaban, struktur kekuasaan dan budaya sistem dan organisasi pemerintahan.

Pembaharuan yang dimaksud adalah dengan penggantian sistem yang birokratis

menjadi sistem yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat

pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan

terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mampu

memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan masa yang akan

datang.
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Seperti yang dikutip pada website http://www.academia.edu/5685528/Reiventing

Government pada 17 Februari 2016 pukul 18.02 bahwa :

“Konsep Reinventing Government pada dasarnya merupakan refresentasi dari
paradigma New Public Managemen di mana dalam New Public Managemen
(NPM), negara dilihat sebagai perusahaan jasa modern yang kadang-kadang
bersaing dengan pihak swasta, tapi dilain pihak dalam bidang-bidang tertentu
monopoli layanan jasa, namun tetap dengan kewajiban memberikan layanan
dan kwalitas yang maksimal. Segala hal yang tidak bermanfaat bagi
masyarakat diangap sebagai pemborosan dalam paradigm New Public
Managemen. Prinsip dalam New Public Managemen berbunyi, “dekat dengan
warga, memiliki mentalitas melayani, dan luwes serta inofatif dalam
memberikan layanan jasa kepada warga”.

“Konsep ini sebenarnya guna menginventariskan lagi kegiatan pemerintah.
Pada Reinventing Government ini akan terjadi proses preduksian peran dan
fungsi pemerintahan yang semula memonopoli semua bidang pelayanan
publik, kini menjadi berbagi dengan pihak swasta, yang semula meruakan
“big government” ingin dijadikan “small government” yang efektif, efisien,
responsive, dan accountable terhadap kepentingan publik. “

Dengan kata lain pada konsep implementasi kebijkana new government dengan

menggunakan konsep reinventing government, pihak swasta ikut ambil alih ke

dalam sistem pemerintahan yaitu pada sektor pelayanan publik. Pada awalnya

pelayanan publik yang semulanya diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah, kini

dengan konsep reinventing government ini melakukan inovasi sitem

pemerintahan yang lebih fleksibel.
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G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. Faktor  Yang Mempengaruhi Keberhasilan

Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model

implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006;115) mengajukan

emapat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun

dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus

mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus

diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini

penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan

informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor.

Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan

berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi

kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi

implementator, dan sumber daya finansial.
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3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik

oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb.

Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting

dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

imlementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (Standard

Oprational Procedures atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman

oprasional bagi setiap implementor kebijakan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013;173) ada

tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel

lingkungan.

 Karakteristik masalah (tractability of the problems) meliputi beberapa

faktor sebagai berikut:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

4. Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan.
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 Karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation)

mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Kejelasan isi kebijakan.

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan

tersebut

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai

institusi pelaksana

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi

dalam implementasi kebijakan.

 Sedangkan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting

implementation), meliputi beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan

teknologi

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013;173) ini

menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi
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pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk

pelaksana, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut top down.

Sementara itu menurut Grindle (1980) dalam Subarsono (2005:108),

implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dalam konteks implementasi,

dalam hal ini meliputi :

Isi kebijakan, mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Siapa pelaksana program

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks kebijakan, meliputi :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana

Kemudian Van Horn dan Van Meter dalam Dunn  (2003:278), dengan

modelnya merumuskan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja

kebijakan adalah :

1. Standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana

kebijakan
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2. Tersedianya sumber daya, baik merupakan dana, tehnologi, sarana

maupun prasarana lainnya

3. Komunikasi antar organisasi yang baik

4. Karakteristik birokrasi pelaksana, dan

5. Kondisi sosial, ekonomi, politik.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan

Jam Merse (Solichin, 1997;19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang

dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih

ketidaktetapan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern atau kebijakan

itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut sumber

daya pembantu.

2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya

gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada

para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-

hasil dari kebijakan itu.

3. Dukungan. Impelementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada

pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Kebijakan publik berbentuk apapun sebenarnya mengandung resiko untuk

gagal. Model implementasi kebijakan yang berada pada model Top Dwon

yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) dalam (Solichin,

2012;128) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini
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dalam dua kategori besar, yaitu : Non-implementation (tidak

terimplementasikan), dan Unsuccessful implementation (implementasi yang

tidak berhasil).

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mungkin karena pihak-pihak yang

terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah

bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak

sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang

digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha

mereka, hambatan hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu

kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun

mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba

terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (coup de’ tat), bencana alam, dan lain

sebagainya, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak

atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki resiko

untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

 Pelaksanaannya jelek (bad execution)

 Kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy)

 Kebijakan itu bernasib jelek (bad luck)
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Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan

secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai

pelaksanaan yang jelek. atau baik pembuat kebijakan (policymakers) maupun

mereka yang ditugasi untuk melaksanakannya (implementing agencies/

implementing actors) sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-

benar tidak menguntungkan bagi efektifitas implementasi, sehingga tidak

seorang pun perlu dipersalahkan. Dengan kata lain, kebijakan itu telah gagal

karena bernasib buruk.

Faktor penyebab lainnya, yang oleh pembuat kebijakan tidak diungkapkan

secara terbuka kepada publik ialah kebijakan itu gagal karena sebenarnya

sejak awal kebijakan tadi memang jelek. Artinya, kebijakan telah dirumuskan

secara sembrono, tidak didukung oleh informasi dan data yang memadai,

alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang sama

sekali tidak realistis.

Peter S. Cleaves (1982) dalam (Tangkilisan, 2003:22) mengatakan bahwa

implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

1. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran

yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para

pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil

kebijakan itu.
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2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih banyak samarnya isi

atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern

ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya

kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang

menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada

pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor

implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya

dengan diferensasi tugas dan wewenang.

H. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini penulis ingin mengungkap ketidakberhasilan implementasi

kebijakan publik melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Perda tersebut mengatakan

bahwa akan mengintensifkan dan mengendalikan sarana pendidikan tinggi dan

menyediakan sarana pendidikan yang memadai beserta angkutan umum agar

menunjang kebutuhan pelajar dan mahasiswa serta menetapkan kawasan

pendidikan sebagai kawasan yang strategis.
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Namun implementasi atas Perda tersebut cenderung tidak terimplementasikan

dengan baik. Hal ini disebabkan terdapat alih fungsi kawasan di Jalan Z.A Pagar

Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa yang semulanya tergolong kawasan

pendidikan, beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, terdapat tempat-tempat yang

bersifat hiburan dikawasan pendidikan tersebut seperti rumah karoke, mall, dan

caffe yang terletak disekitaran kawasan tersebut.

Jika disandarkan pada teori Hogwood dan Gunn (1986) yang menyatakan bahwa

kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak dan hasil akhir

yang dikehendaki dibagi dalam dua katagori besar yaitu tidak

terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil, biasanya kebijakan

yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh: pelaksanaannya jelek (bad

execution), kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy), dan kebijakan itu

bernasib jelek (bad luck).

Maka Penulis beragumentasi bahwa gagalnya pelaksanaan kebijakan tersebut

akibat adanya bad policy hal ini disebabkan karena ketika suatu kebijakan

tertentu telah dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana, kondisi eksternal yang

tidak menguntungkan, ataupun kebijakan itu dirumuskan secara semberono.

Kebijakan yang buruk tersebut idealnya dipengaruhi oleh bebrapa faktor,

diantaranya:
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1. Informasi

Kurangnya informasi dari pembuat kebijakan atau pemerintah dengan  mudah

mengakibatkan kegagalan bagi implementasi kebijakan pemerintah kota di

kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung ini.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan di kawasan pendidikan ini dapat gagal dikarenakan

masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tegasan intern atau

ekstern atau kebijakan itu sendiri menunjukkan kekurangan yang menyangkut

isi kebijakan.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan di kawasan pendidikan akan sukar diterapkan bila

pada pelaksanaannya tidak memperoleh cukup dukungan untuk kebijakan itu.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor

implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksanaan dalam kaitannya

dengan diferensasi tugas dan wewenang.

Maka dari itu penjabaran kerangka pikir penulis tersebut secara ringkas

dijabarkan pada skema dibawah ini :
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Gambar 1. Kerangka Pikir

Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 10 Tahun

2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah tahun 2011-

2030

Kawasan pendidikan Jalan Zainal

Abidin Pagar Alam, Gedong

Meneng, dan Rajabasa Kota

Bandar Lampung

Tergolong Kawasan Bisnis

Tidak terimplementasikan

kebijakan dikawasan pendidikan

Kota Bandar Lampung

Faktor-faktor penyebab tidak

terimplementasikan kebijakan

Informasi Isi Kebijakan Dukungan Pembagian Potensi
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I. Kesimpulan

Pada bab tinjauan pustaka ini, penulis memulainya dengan eksplanasi mengenai

teori kebijakan publik. Teori ini digunakan untuk mendefinisikan kebijakan

publik. Kemudian untuk mengintensifkan tinjauan teoritis penulis juga

memaparkan teori terkait implementasi kebijakan mulai dari model

administrative, top down, bottom up , rational choice, dan new government.

Model implementasi administrative yang dikemukakan oleh Anderson adalah

“bahwa setiap implementasi kebijakan selalu menghasilkan dampak tertentu pada

kelompok sasaran, bisa positif (intended) atau bisa juga negatif (unintended).”

Untuk memaparkan implementasi kebijakan publik model top down penulis

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn. Pendekatan top

down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan)

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh

administrator atau birokrat yang berada pada level bagian bawah.

Sedangkan pendekatan bottom up cenderung menyoroti implementasi kebijakan

yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan

adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat

dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap

implementasinya suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara

partisipatif. Kemudian untuk model rational choice penulis menggunakan teori

yang dikemukakan oleh Bardach, ia beranggapan bahwa implementasi adalah

permainan tawar menawar, persuasi dan maneuver di dalam kondisi ketidak
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pastian. Tidak terlepas dari perkembangan teori implementasi kebijakan penulis

juga menjelaskan model implementasi kebiajkan new government dengan konsep

reinventing government.

Selain daripada itu, penulis melanjutkannya dengan membahas faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan guna

mengintensifkan penelitian ini. Untuk melihat faktor yang mempengaruhi

keberhasilan kebijakan, penulis menggunakan teori Edwards III yang mengajukan

emapat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kemudian, penulis menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan

implementasi kebijakan. Hogwood and Gunn telah membagi pengertian

kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam dua kategori besar, yaitu : Non-

implementation (tidak terimplementasikan), dan Unsuccessful implementation

(implementasi yang tidak berhasil). Guna mendukung dua kategori diatas yang

menyebabkan gagalnya implementasi dikarenakan akibat adanya bad policy.

Penulis juga menyertai teori Peter S. Cleaves, yang mengatakan bahwa

implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor, yaitu: informasi,

isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi. Akhirnya, melalui proses

deskripsi ilmiah tinjauan teoritis, maka penulis dapat menggambarkan skema alur

pikir penelitian ke dalam kerangka penelitian, sekaligus memaparkan indikator

yang akan dipergunakan.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggambarkan

mengenai implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan zona

pendidikan Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa Bandar

Lampung, sehingga tergolong dalam penelitian deskriptif. Menurut Moh.

Nazir dalam Sugiyono (2012: 63) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci

bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu. Tidak terlepas

dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilakukannya

penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana

implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan zona pendidikan Jl. ZA

Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005; 6), penelitian
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kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi,

motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, sehingga

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau prilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-

kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran

tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang

nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat

tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata

tersebut. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menggunakan penelitia

kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

Adapun alasan penulis menggunakkan penelitian deskriptif kualitatif yaitu,

selain ingin mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang ada

penulis juga ingin mengetahui informasi yang terkait rencana penelitian ini

secara mendalam dalam konteks implementasi kebijakan pemerintahan kota di

kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung. Sehingga, Penulis beranggapan
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apabila dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, informasi

yang didapatkan dari satu orang informan saja sudah cukup untuk melengkapi

kebutuhan data. Tujuan penelitian ini pula bukan semata-mata untuk

mengeneralisasikan seperti halnya penelitian kuantitatif, tetapi penelitian ini

lebuh bersifat penelitian studi kasus. Maka dari itu penulis memutuskan

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian di

kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Menurut Maleong menjelaskan bahwa Fokus penelitian dimaksudkan untuk

membatasi studi penelitian kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna

memilih data yang relevan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu

dimasukkan dalam penelitian (Maleong,2000;24). Fokus penelitian

memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data

sehingga dalam pembatasana ini peneliti akan fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis kebijakan yang

dibuat pemerintah di kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung, dan melihat

bagaimana proses implementasi yang dilakukan dalam penerapan

kebijakannya. Selain itu penulis juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor

penyebab kegagalan kebijakan.
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Fokus penelitian dari kasus ini adalah :

1. Menganalisis kebijakan pemerintah dikawasan zona pendidikan Kota

Bandar Lampung, dengan demikian peneliti akan mengidentifikasi

kejelasan isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan tujuan-tujuan

ditetapkan kawasan pendidikan tersebut

2. Mengidentifikasi proses implemetasi kebijakan: bagaimana proses

berjalannya implementasi kebijakan pemerintah, apakah ada

keterkaitannya dengan pihak swasta dan apakah mendapat dukungan

terhadap kebijakan tersebut, dan

3. Identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan kebijakan di kawasan

pendidikan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan

oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Tempat merupakan

daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti.

Penelitian ini berada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kota Bandar

Lampung. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena merupakan kawasan

pendidikan yang terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian pada implementasi

kebijakannya, sehingga peneliti beranggapan bahwa lokasi ini penting untuk

diteliti.
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D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yang dimaksud adalah subjek dari mana data

yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi kedalam dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai

objek penelitian melalui wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang

memiliki kaitan dnegan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud

data sekunder adalah buku, koran, skripsi, jurnal, internet, peraturan-

peraturan, atau undang-undang.

E. Penentuan Informan

Untuk memilih dan menentukan informan, peneliti mengacu pada teknik

“purposive sampling”, peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key

informan) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang matang dan

mengetahui permasalahannya secara mendalam. Informan dalam penelitian ini

adalah :

1. Rizky Ayuningtias sebagai informan masyarakat

2. Ananada Putri S sebagai informan mahasiswa

3. Bambang Irawan sebagai informan dari aktivis mahasiswa BEM

Universitas Lampung

4. Bpk. Tazrim sebagai informan dari sektor swasta yaitu KFC Coffe
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5. Bpk. Erwansyah sebagai Kepala Seksi Konstruksi dan Arsitektur

Bangunan Dinas Tata Kota Bandar Lampung

6. Bpk. I Wayan Nurbagio sebagai Staf Bidang Pengukuran Pemetaan

dan Dokumentasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung

7. Ibu. Sri Yuwiati sebagai Kasubbid Pengembangan dan Pengkajian

Penanaman Modal BPMP Kota Bandar Lampung

Hal ini disebabkan karena peneliti beranggapan bahwa informan tersebut

mengetahui tentang implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan

pendidikan Kota Bandar Lampung yang terletak disekitaran Jalan ZA. Pagar

Alam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

a. Wawancara Terstruktur (Structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik

pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang

informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternativ jawabannya

sudah disipakan.
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b. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa

pertanyaan kepada sumber informasi. Dalam hal ini peneliti

menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah pelaksanaan

wawancara.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen

yang dimaksud yaitu berupa surat keputusan/instruksi mengenai penetapan

bangunan di kawasan pendidikan dan data-data tentang perizinan di Badan

Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) kota Bandar Lampung.

3. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap tempat dan

peristiwa yang berkaitan dengan definisi operasional penelitian. Pada

penelitian ini, peneliti akan menambah dengan foto-foto pengamatan

mengenai implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan pendidikan

tinggi Jl. ZA. Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa Bandar

Lampung. Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran

dari data yang ada pada Dinas Tata Kota dan Badan Penanaman Modal

dan Perizinan (BPMP) dengan kenyataan yang ada di lapangan.
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G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut. Adapun teknik pengolahan yang diadaptasi dalam

penelitian ini yakni oleh Moleong (2000;24) yakni sebagai berikut:

1. Editing

Teknik ini dilakukan dengan mengolah data dengan cara meneliti kembali

data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi

maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap

editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan

hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku

disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah

dipahami.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan editing pada data hasil wawancara

mendalam, dokumentasi dan observasi berupa pengecekan kelengkapan

tulisan dan bahasa-bahasa sehingga lebih mudah dicerna danakurat dalam

pembahasan topik penelitian.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat

yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan oleh penulis
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dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai

implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan zona pendidikan.

H. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu

suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara

deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Menurut Purwanto dan

Sulistyastuti (2007:93) analisis data merupakan proses memanipulasi data

hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan

penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah

diinterprestasikan.

1. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan

penulis dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasi data mengenai implementasi kebijakan pemerintah kota

Bandar lapung dikawasan zona pendidikan dengan cara sedemikian rupa

sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data
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terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap

tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya

yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai

proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

2. Penyajian Data (Display data)

Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan

informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk

teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan

mudah diraih.

Dalam penelitian ini penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk

teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan

penelitian ini tentunya.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari

arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian

yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan

longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,

mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
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Dan kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data

berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan,

pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan

kecakapan peneliti.

Penulis melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data

mengenai implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan zona

pendidikan kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula

mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar

dengan kokoh.



IV. GAMBARAN UMUM

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan metode penelitian

yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang penulis

gunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun

alasan penulis menggunakkan penelitian deskriptif kualitatif yaitu, selain ingin

mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang ada, penulis juga

ingin mengetahui informasi yang terkait penelitian ini secara mendalam dalam

konteks implementasi kebijakan pemerintahan kota di kawasan pendidikan Kota

Bandar Lampung.

Pada bagian ini penulis pertama-tama akan memaparkan tentang deskripsi

kebijakan kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung. Selanjutnya penulis juga

akan menjabarkan SKPD terkait dari penelitian ini yaitu Dinas Tata Kota Bandar

Lampung, pada bagian ini penulis akan memaparkan peranan Dinas Tata Kota,

tugas pokok dan fungsi dari dinas tersebut. Kemudian yang terakhir penulis

memaparkan tentang kinerja Badan Penanaman Modal dan Pezininan (BPMP)

Kota Bandar Lampung, yang akan menjelaskan tentang proses perizinan yang

pemerintah berikan terhadap sektor swasta.
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A. Deskripsi Kebijakan Kawasan Pendidikan Kota Bandar Lampung

Berkembangnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan

saat ini sejalan dengan proses reformasi yang mengandung tiga pokok

pemikiran yaitu good government, otonomi daerah, dan pemeberdayaan

masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, maka organisasi pemerintah

harus menetapkan arah dan kebijakan pembangunan yang berdasarkan

pada upaya pemenuhan tuntutan masyarakat dan merasionalkan

pembuatan kebijakan. Jika bicara tentang kebijakan pembangunan,

tentunya tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah

ditetapkan, sama halnya dengan kebijakan pembangunan di kawasan

pendidikan Kota Bandar Lampung.

Jika dilihat dari pengertian dan fungsi pendidikan, tentu harus disertai

dengan kawasan atau lingkungan yang sesuai dan menunjang dengan

fungsi pengelolaan kawasan tersebut. Kawasan pendidikan di Kota

Bandar Lampung sendiri yang terletak di sepanjang Jalan Z.A Pagar

Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun

2011-2030. Perda tersebut tidak hanya mengatur tentang kawasan

pendidikan Kota Bandar Lampung saja, tetapi semua tata ruang wilayah

Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Perda tersebut.
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Dalam Perda tersebut pemerintah Kota Bandar Lampung membuat

kebijakan dan strategi tentang pemantapan dan eksistensi kawasan

pendidikan tinggi yang tertuang pada Pasal 13 ayat 5 huruf d, meliputi :

a. Mengintensifkan dan mengendalikan pertumbuhan sarana

pendidikan tinggi kawasan di sekitar Jl. Zainal Abidin Pagar ALam,

Gedong Meneng, dan Rajabasa

b. Mengarahkan pembangunan kawasan pendidikan tinggi baru di

setiap subpusat pelayanan kota

c. Menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan

khusus mahasiswa/pelajar; dan

d. Menetapkan kawasan pendidikan tinggi sebagai kawasan yang

strategis.

Dapat kita pahami bahwa pemerintah kota ingin menjadikan kawasan

pendidikan Kota Bandar Lampung yang terletak di sepanjang Jalan

Zainal Abidin Pagar Alam ini sebagai kawasan yang intensif.

Pemerintah kota juga akan menunjang fasilitas sarana pendidikan beserta

angkutan khusus pelajar dan mahasiswa, dan juga menjadikan kawasan

ini sebagai tempat yang strategis.

Adapun pengembangan pelayanan umum untuk kawasan pendidikan itu

sendiri dijelaskan pada Pasal 60 ayat 4 huruf d, tentang kawasan

peruntukan lainnya yaitu :

a. Pengembangan pendidikan tinggi/akademik dengan skala regional di

BWK B, yaitu kawasan Gedong Meneng, Rajabasa dan Kedaton
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b. Mengarahkan pengembangan sarana pendidikan tinggi baru pda

setiap SPPK

c. Pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf

a adalah pengembangan dengan konsep intensifikasi ruang, yaitu

tidak diperkenankan ada pembangunan tempat pendidikan baru

d. Pengembangan fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional

perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas

pendukung yang memadai

e. Pengembangan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan utama harus

mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut

f. Untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas

pelayanan lokal, jadi fasilitas ini akan dikembangkan di setiap BWK

sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota; dan

g. Perencanaan fasilitas pendidikan harus menyediakan RTH, RTNH,

dan sumur resapan.

Dijelaskan pada pasal tersebut untuk pengembangan di kawasan

pendidikan ini harus berdasarkan poin-poin atau peraturan-peraturan

yang sudah ditetapkan. Artinya, pengembangan kawasan yang bersifat

hiburan atau bisnis dan fungsi pendukung lainnya di kawasan ini tidak

diperbolehkan berada dikawasan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua

Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Muchlas Bastari yang dikutip pada

media online duajuraicom pada 4 Maret 2016, beliau mengatakan :

“Kalau kita mengacu pada RPJMD yang lalu daerah tersebut
mestinya memang benar-benar diperuntukkan bagi pendidikan, tidak
ada tempat hiburan, tapi sekarang bisa kita lihat daerah tersebut
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sudah ramai bukan hanya oleh kampus dan sekolah, tapi juga sudah
ramai oleh tempat kuliner dan hiburan”

Karena untuk kawasan pusat perdagangan dan jasa itu sendiri sudah

diletakkan pada Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Tanjung

Karang Pusat dan Kecamatan Kedaton.

Kawasan peruntukan untuk BWK B Kota Bandar Lampung yaitu untuk

menunjang fungsi suatu kawasan pendidikan tersebut. Selain fasilitas

dan sarana untuk kawasan pendidikan, kawasan pendidikan juga harus

disertai dengan Ruang Terbuka Hijau atau RTH dan Ruang Terbuka Non

Hijau atau RTNH. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam sendiri yang terletak

pada Bagian Wilaya Kota atau BWK B ini berdasarkan Rencana Detail

Tata Kota atau RTDK Dinas Tata Kota Bandar Lampung. BWK B

meliputi Kecamatan Kedaton, dan Kecamatan Rajabasa tercatat dengan

luas kurang lebih 2.390 hektar.

Kota Bandar Lampung memiliki fasilitas gedung sekolah dan juga rumah

sakit yang cukup memadai. Kota Bandar Lampung memiliki jumlah SD

(Sekolah Dasar) dari jenis swasta maupun negeri yaitu sebanyak 314 unit,

SMP (Sekolah Menengah Pertama) 143 unit, SMA (Sekolah Menengah

Pertama) berjumlah 56 unit, MA (Madrasah Aliah) 13 unit, dan SMK

(Sekolah Menengah Kejuruan) berjumlah 42 unit. Di Bandar Lampung

terdapat 42 perguruan tinggi yang terdiri dari 2 perguruan tinggi negri serta

40 perguruan tinggi swasta (19 akademik, 16 sekolah tinggi, dan 5

universitas)
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Luas wilayah kota Bandar Lampung sendiri mencapai 192,96 Km².

Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus

berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang

perhubungan dan penerangan. Letak yang strategis menjadikan daerah

ini sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau. Secara

geografis kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan 5020' sampai

dengan 5030' lintang selatan dan 105028' sampai dengan 105037' bujur

timur. Hal ini yang menyebabkan banyak infestor yang ingin menanam

modal dan berwirausaha, sehingga menjadikan Kota Bandar Lampung

ini menjadi kota yang berkembang terutama di sektor perdagangan dan

jasa.

B. Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Permasalahan dalam tata ruang yang dialami oleh Kota Bandar Lampung

pada saat ini, antara lain penggunaan ruang yang tidak teratur tidak sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penggunaan ruang tanpa

memperhatikan dampak negatif yang disebabkan terhadap keadaan

lingkungan. Hal ini mengakibatkan masalah seperti tidak teraturnya tata

ruang wilayah seperti halnya yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini hingga

terjadinya bencana alam. Hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan dalam

penggunaan ruang karena lebih berorientasi untuk mencari keuntungan

pribadi tanpa menghiraukan akibat dari penyimpangan penggunaan ruang

tersebut terhadap lingkungan sekitarnya.
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Hal serupa yang terjadi pada kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung

yang terletak pada sepanjang Jl. Z.A Pagar Alam, yang beralih fungsi

kawasannya yang semula kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan

pendidikan. Namun pada kenyataanya kawasan ini beralih fungsi atau ada

fungsi pendukung yang berpusat pada sektor perdagangan dan jasa. Banyak

faktor yang mempengaruhi persoalan tata ruang kota ini, ketidak tegasan

pemerintah dalam menyikapi suatu masalah ataupun kondisi lapangan yang

semula memang mengharuskan kawasan tersebut menjadi kawasan yang

tercampur. Dinas Tata Kota Bandar Lampung sendiri sangat berperan dalam

perencanaan tata ruang kota Bandar Lampung.

Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana otonomi daerah

yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang

dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun peran Kepala Dinas berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah

Kota Bandar Lampung. Dan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung. Dinas Tata Kota Bandar

Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

Kota Bandar Lampung dalam hal penyusunan dan pelaksanaan daearh di

bidang perencanaan dan penataan ruang kota.

Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian di bidang penataan ruang kota.
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b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas ini yang lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan

dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Kota Bandar Lampung :

Tujuan Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah :

a. Mengingkatkan penataan visi kota dan kualitas lingkungan sesuai dengan

rencana tata ruang.

b. Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan peruntukan

lahan dan memenuhi syarat-syarat konstruksi.

c. Meningkatkan kualitas penggunaan ruang dan lahan untuk kegiatan fisik

melalui penyediaan pedoman teknis informasi perencanaan pembangunan.

d. Mewujudkan sistem pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Tertatanya fisik kota dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang kota

b. Terwujudnya tertib bangunan dan lingkungan berdasarkan ketentuan

tekhnis melalui evaluasi, monitoring, dan pengawasan

c. Terwujdnya kualitas ruang dan lingkungan binaan yang memenuhi

standar kelayakan hidup

d. Tersedianya sumber daya dan instruktur pendukung dalam upaya

pengendalian penerimaan daerah
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Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung  :

Dinas Tata KotaBandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang

kota.

Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya

(Sumber : Dinas Tata Kota Bandar Lampung 2016)

C. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) merupakan salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung yang

berperan dalam perkembangan Kota Bandar Lampung ini terutama di sektor

perdagangan. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar

Lampung memiliki dua tugas pokok yaitu Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun filosofi yang dibangun adalah

bagaimana memberikan pelayanan perizinan yang terpadu yang cepat,

murah, mudah dan transparan, pasti dan terjangkau.
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Dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan memberikan pelayanan

perizinan yang cepat, mudah dan transparan diharapkan akan mendorong

investasi di daerah. Investasi yang meningkat akan mendorong terciptanya

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, akhirnya

meningkatkan perekonomian daerah dan menjadikan Kota Bandar Lampung

kota yang maju dan berkembang.

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah

“Terwujudnya pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan dan

Akuntabel Untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung”. Wujud dari

visi tersebut adalah meningkatnya iklim yang konduktif dan meningkatnya

PAD dari sistem perizinan, dengan sistem ini pertumbuhan investasi daerah

(PMA dan PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan bebas biaya perizinan

bagi usaha kecil.

Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung di

dalam mewujudkan SKPD dijabarkan sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan

kualitas SDM aparatur yang sistem kerja baik dengan tujuan

melaksanakan pelayanan perizinan yang prima .

2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan menciptakan dan

mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan

antar pemerintah daerah dan swasta.
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Berdasarkan visi dan misi di atas maka Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Bandar Lampung menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan perizinan yang prima, dengan sasaran

meningkatnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan.

2. Menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama

dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta dengan sasaran

meningkatnya minat investasi di Kota Bandar Lampung.

Bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Penanaman Modal

Dalam Negri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) berdasarkan

undang-undang Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara

lain berupa :

1. Pengurangan pajak

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal,

mesin, atau peralatan

3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan pokok

4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat

6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan

bentuk kegiatan menanam modal baik yang dilakukan oleh penanam modal
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dalam negeri dengan mengunakan modal dalam negeri maupun penanam

modal asing dengan menanamkan modal asing sepenuhnya maupun

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri untuk melakukan

usahanya di wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggraan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

pengembangan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya

saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan

teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,

mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal baik dalam negri maupun luar negri dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor

penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara

lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan

Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang

penanaman modal, biaya ekonomi berdaya saing tinggi serta iklim usaha

kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan

perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi

penanaman modal akan membaik secara signifikan.
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Penyelenggaran penanaman modal harus diselenggarakan berdasarkan asas

(a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) perlakuan yang

sama dan tidak membedakan asal Negara (e) kebersamaan, (f) efisieni

berkeadilan, (g) berkelanjutan, (h) berwawasan lingkungan, (i) kemandirian,

dan (j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BPMP Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan

monitoring pelaksanaan penanaman modal di Kota Bandar Lampung baik

Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing

(PMA) dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui perkembangan

rencana dan realisasi pelaksana penanaman modal berdasarkan data yang

diterima baik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

(BKPM RI) maupun dari Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) .
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D. Kesimpulan

Pada bab gambaran umum ini, penulis memulainya dengan mendeskripsikan

kebijakan di kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung. Penulis

memaparkan tentang kejelasan isi kebijakan yang tertuang pada Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Bandar Lampung dan pengembangan untuk kawasan pendidikan yang berada

di Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung. Beserta proses implementasi

kebijakannya, apakah ada keterkaitannya dengan pihak swasta.

Selain daripada itu, penulis melanjutkannya dengan membahas SKPD yang

terkait dalam kebijakan di kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung ini,

salah satunya yaitu Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Terjadinya banyak

masalah kesenjangan atau ketidak sesuaian fungsi suatu ruang tanpa

memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penataan ruang yang

tidak sesuia dengan lingkungan. Dinas Tata Kota Bandar Lampung sendiri

memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan tata ruang kota,

khususnya di kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung ini.

Kemudian yang terakhir guna melengkapi gambaran umum tentang lokasi

penelitian, penulis juga memaparkan tentang peranan Badan Penanaman

Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung. Pada bagian ini

penulis memaparkan proses perizinan yang BPMP berikan terhadap sektor

swsata. Dapat dilihat dari tujuan BPMP sendiri yang mempermudah proses

perizinan, bahwa penulis berangapan bahwa proses perizinan yang sektor

swasta tempuh tidak menemukan kesulitan.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

Implementasi pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tidak

terimplementasikan. Terbukti dari kondisi yang ada di lapangan,

banyaknya sektor perdagangan dan jasa yang memadati kawasan

pendidikan Jalan Z.A Pagar Alam. Perkembangan kota yang begitu pesat

mengakibatkan pertumbuhan sektor swasta sulit untuk dihindarkan,

karena dalam setiap proses implementasi kebijakan pasti ada

keterkaitannya dengan pihak swasta.

Berdasarkan analisis peneliti, unsur ekonomi politik yang mendorong

proses perizinan tersebut karena adanya kepentingan pihak swsata dan

Pemerintah Kota. Pihak swasta membutuhkan lahan untuk mendirikan

usahanya dan pemerintah membutuhkan dana untuk menaikkan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor swata. Karena

retribusi paling besar yaitu bersumber dari proses perizinan, retribusi yang

diberikan oleh BPMP terhadap PAD Kota Bandar Lampung dari tahun

2008 sampai dengan 2012 paling sedikit 8,3%.
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Faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan di

kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung yaitu, kondisi lapangan yang

memang mengharuskan kawasan pendidikan tersebut menjadikan

kawasan yang tidak murni diperuntukkan sebagai kawasan pendidikan

ada fungsi pendukung dikawasan tersebut yang berpusat pada sektor

perdagangan dan jasa. Selain kondisi lapangan yang memaksa tidak

terimplementasikannya kebijakan tersebut ketidak tegasan pemerintah

atas sanksi-sanki yang diberikan terkait objek kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, bahwa pada

proses implementasi kebijakan pemerintah kota di kawasan pendidikan di

Jalan Z.A Pagar Alam ini bukan hanya semata-mata disebabkan oleh

faktor : kurangnya informasi, kejelasan isi kebijakan, kebijakan tersebut

tidak memperoleh cukup dukungan, dan pembagian potensi, melainkan

ada unsur ekonomi politik juga yang mempengaruhi  implementasi

kebijakan tata ruang kota khususnya di kawasan pendidikan di Jalan Z.A

Pagar Alam.



100

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai

berikut :

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang khususnya Bagian Hukum

Kota Bandar Lampung seharusnya mengawasi segala proses

pengimplentasian sebuah peraturan atau kebijakan, agar peraturan tersebut

dapat terimplementasikan dengan maksimal. Pemerintah juga harus tegas

dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di lapangan, dengan

mengenakan sanksi-sanksi kepada pihak yang mempunyai kepentingan

yang sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Proses perizinan

lebih diperketat, guna menghambat proses perkembangan sektor swasta

yang tidak memeperhatikan tempat dan fungsi suatu kawasan.

Informasi yang disosialisasikan juga harus jelas guna menunjang

pengimplementasian di lapangan. Kurangnya sosialisasi dari pembuat

kebijakan membuat isi kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak

terpreoritaskan dengan baik. Karena masih samarnya isi kebijakan yang

dibuat, menjadikan maksud dan tujuan kebijakan tersebut tidak jelas arah

dan tujuannya.

Penataan kota juga diperlukan, karena seiring berjalannya waktu

perkembangan kota yang begitu pesat juga mengakibatkan tata ruang kota

yang ada di Bandar Lampung ini menjadi tidak sesuai dengan fungsi

kelola kawasan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar
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Lampung hingga tahun 2030 kedepan. Jika memang kondisi lapangan

yang tidak memungkinkan suatu kawasan tersebut ditata dengan baik,

minimal pemerintah tidak memperburuk keadaan, dengan memberikan

izin kepada sektor-sektor swasta yang semakin lama semakin bertambah

memadati kawasan pendidikan Kota Bandar Lampung.

Jika faktor ekonomi politik yang mendorong pemerintah membuka

peulang sebesar-besarnya terhadap sektor perdagangan dan jasa dengan

maksud dan tujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber

dari perizinan, seharusnya pemerintah lebih melihat kondisi di lapangan.

Seharusnya kawasan perdagangan tidak memadati kawasan pendidikan,

karena kawasan perdagangan sendiri sudah diatur letak dan posisinya.

Pemerintah seharusnya meletakkan bangunan-bangunan tersebut sesuai

dengan letak dan fungsi suatu kawasa, berdasarkan lokasi yang

diperuntukkan untuk sektor perdagangan dan lokasi yang diperuntukkan

untuk kawasan pendidikan.
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