
 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Kebijakan 

 
 

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukaan oleh Dye dalam 

(Leo Agustino, 2008:7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah apa 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. 

Sementara menurut Carl Friedrich dalam (Leo Agustino, 2008:7) mengartikan 

kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu . 

 
 

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab 

(Friedrich dalam Wahab, 2004:3) bahwa: 

 

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya 

mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan”  

 
 

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan 

umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun 

pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus 
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mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang 

diinginkan.  

 
 

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan 

praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi 

nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, 

maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. 

Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan 

praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

 

Dari pengertian tentang kebijakan pemeritah yang dikemukakan para ahli di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan 

pemerintah dalam penelitian ini adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun 

yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat 

pelaksanaan dari adanya kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

melakukan pembinaan anak jalanan,gelandangan dan pengemis dan kaitannya 

dengan ketertiban umum.  

 
 

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

 
 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh 
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Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi 

kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi 

hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan 

yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). 

 
 

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga 

harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 

suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai 

merugikan masyarakat.  

 
 

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk 

mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam 

bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan 

dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi 

kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana 

yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan 

kedua melalui formulasi kebijakan. 

 
 

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu implmentasi Van Meter dan Van Horn juga 
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mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi, yaitu: 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan 

2. Sumber-sumber kebijakan 

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana 

4.Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

5. Sikap para pelaksana, dan 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik  (Meter dan Horn dalam 

Wahab, 2004:79)  

 
 

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi 

berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: Kesatu yaitu ukuran dan tujuan 

diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut 

dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kedua, 

sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh 

Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses 

implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya 

manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142).  

 
 

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting 

karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan 

untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses 
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kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam 

pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan 

kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam 

merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Ketiga, keberhasilan kebijakan 

bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan.  

 
 

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para 

badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu 

kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas 

tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman 

kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7). Keempat, komunikasi 

memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi 

kebijakan.  

 
 

Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Koordinasi 

bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi 

ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan 

menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan 

kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77). 

 
 

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 
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sebaliknya. Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh 

Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur 

birokrasi, norma norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 

(Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus 

dilandasi dengan sikap disiplin.  

 
 

Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus 

merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan 

implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh 

Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung 

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal 

tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. (Meter dan Horn dalam Agustino, 

2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor 

yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. 

 
 

1.  Tahap-tahap Implementasi Kebijakan 

 
 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka 

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. (M. Irfan Islamy 

1997: 102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu: 
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a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara 

terhadap kedaulatan negara lain. 

 

b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik 

perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan 

pembuatan kebijakan tercapai. (Islamy 1997: 102-106). 

 
 

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul 

Wahab (1991: 36) dalam buku analisis kebijakan: dari formulasi ke 

implementasi kebijakan negara mengemukakan sejumlah tahap implementasi 

sebagai berikut: 

 

Tahap I Terdiri atas kegiatan-kegiatan: 

 

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara 

jelas 

b. Menentukan standar pelaksanaan 

c  Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 

 

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur 

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode 

 

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan: 

a. Menentukan jadwal 

b. Melakukan pemantauan 
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c.Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 

program.Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat 

diambil tindakan yang sesuai dengan segera. (Hogwood dan Lewis dalam 

Wahab 1991: 36) 

 
 

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan 

penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan 

Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah 

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.  

 
 

Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 

pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif 

maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini 

tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab 

atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, 

ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara. 

 
 

2.   Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 

 
 

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam 

pengertian yang luas, merupakan: “ Alat administrasi hukum dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 
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menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” 

(Winarno 2002:102). 

 
 

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara 

secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis 

A. Gun yang dikutif oleh abdul wahab, yaitu : 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana 

tidak   

akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-

hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. 

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu   

 hubungan kausalitas yang handal. 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai    

penghubungnya. 

f. Hubungan saling ketergantungan kecil. 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan  

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

(Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78 ).  
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Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan 

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus 

dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. 

Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu 

kebijakan publik dikarenakan : 

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan 

badan-badan pemerintah; 

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, 

konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; 

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan 

itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi; 

5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak 

melaksanakan suatu kebijakan. (Suggono, 1994:23) 

 
 

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukug implementasi kebijakan harus 

didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat 

mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi 

kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada 

hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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3.   Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud 

dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan 

atau keinginan tidak dapat diwujudkan. 

 
 

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, 

implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: 

 
 

a. Isi kebijakan 

 
 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, 

sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau programprogram kebijakan 

terlalu umum atau sama sekali tidak ada. 

 

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan 

yang akan dilaksanakan. 

 
 Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan 

adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab 

lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-

sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan 

tenaga manusia. 
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b. Informasi 

 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini 

justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 

 

c. Dukungan 

 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

 

d. Pembagian potensi 

 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para 

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 

pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian 

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian 

tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang 

jelas. (Sunggono, 1994: 149-153). 
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Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang 

menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu: 

 

 

a. Kepentingan 

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali 

menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya 

terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), 

sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan 

kelompok lain (looser), (Agus Dwiyanto,2000). 

 

 

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang 

yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan 

complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin 

besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan 

publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian 

pula sebaliknya. 

 

 

b. Azas manfaat 

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah 

menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh 

persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian 

memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya 

untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. 
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Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan 

sebagai upaya intevensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat 

baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah 

sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat 

atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, 

dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, 

mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, 

sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses 

implementasi lebih lanjut.  

 

c. Budaya 

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik 

adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya 

sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat 

melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika 

suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam 

finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan 

menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. 

 

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut 

perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan 

seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan 

pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. 
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d. Aparat pelaksana 

Aparat pelaksana atau implementor merupakan factor lain yang 

menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak 

diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan 

penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan 

bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan 

sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat 

mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan 

dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan 

agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. 

 
Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya 

mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin 

transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku 

aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses 

implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama 

menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan 

khusus. 

 
 

e. Anggaran 

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh 

sumber daya yang memadai, dalam  hal ini dapat berbentuk dana, 

peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk 

melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut 
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terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi 

program tersebut nantinya akan menemui kesulitan. 

 
 

Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan faktor-faktor penghambat 

Implementasi Kebijakan, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin 

(1999)  sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu : 

 

1.  Kepentingan 

2.  Azas manfaat 

3.  Budaya 

4.  Aparat pelaksana 

5.  Anggaran 

 

Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 
 

4.  Model-Model Implementasi Kebijakan 

 
 

Model Implementasi Daniel Mazmanian dalam Leo Agustino (2008:144), 

“berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah 

kemampuannya dalam mengidentifikasikan variable-variabel yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 

implementasi”.  
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Variable-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

besar, yaitu: 

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap 

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat  

3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi 

implementasi. 

 

Model yang dikembangkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam 

Leo Agustino (2008:141), Proses implementasi ini merupakan sebuah 

abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya 

secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan pubik 

yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel”.  

 

Model ini mengandaikan bahwa imlementasi kebijakan berjalan secara linier 

dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. 

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn juga 

mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi, yaitu:  

1. Ukuran dan tujuan kebijakan  

2. Sumber-sumber kebijakan  

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana  

4.Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan 

5. Sikap para pelaksana, dan  

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 
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Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Agustino dapat dipengaruhi 

berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:  

 

1. Yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam 

melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan 

program yang sudah direncanakan.  

 

2. Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, 

sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi 

kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya 

manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 

2008:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk 

keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  

 

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber 

penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk 

kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses 

kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam 

pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan 

kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam 

merencanakan dan melaksanakan kebijakan. pelaksana kebijakan, 

modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak 

menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian 

yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai 

pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan 

penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan 

kebijakan.  

 

3. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri 

badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena 

kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi 

oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi 

pelaksananya.  

 

4. Sikap/kecendrungan para Pelaksana, sangat banyak mempengaruhi 

keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

 

5.  Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan 

mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik 

 

6. Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut 

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh 
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mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah 

ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 

2008:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan 

faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. lingkungan 

eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn 

dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

implementasi. 

 
 
 

Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn Dalam Solichin (2008:71): 

Model ini kerap kali disebut sebagai The top down approach, menurutnya 

untuk mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka 

diperlukan beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai 

berikut : 

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak 

akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius 

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup 

memadai 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang andal 

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya 

6. Hubungan saling ketergantungan harus sedikit 

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
 
 

 

Berdasakan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan 

setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara 

perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan 

mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan 
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alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang 

bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang 

sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan 

menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak 

kebijakan dapat dihasilkan. 

 
 

Berdasarkan atas beberapa uraian tentang model implementasi kebijakan 

tersebut, maka diperkirakan dan diharapkan implementasi kebijakan 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dapat di analisa menggunakan 

model-model tersebut, tetapi lebih di tekankan pada penggunaan model 

implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.  

 

Kerangka analisis implementasi kebijakan tersebut sangat jelas dan 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari 

kebijakan publik, juga memungkinkan analisis tersebut dapat mendestrifsikan 

hubungan antara pelaksanaan program dan hasilnya. Yaitu untuk menganalisis 

proses implementasi kebijakan Walikota Bandar Lampung tentang pembinaan 

para anak jalanan,gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung dalam 

rangka menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini. 

 

C.  Tinjauan Tentang Pembinaan 

 
 

Menurut  Poerwadarmita  (1987)  Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan   

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. 
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Menurut Thoha  (1989) Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan 

menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. 

Menurut Widjaja  (1988) Pembinaan  adalah  suatu proses atau pengembangan 

yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengna mendirikan 

membutuhkan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha – usaha 

perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. 

 

Sedangkan jika yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

no 3 tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, 

maka yang dimaksud dengan Pembinaan adalah Segala upaya atau kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat untuk mengatasi 

masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan keluarganya supaya 

dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar 

bagi kemanusiaan. 

 

Dalam mewujudkan tujuan pembinaan pada Peraturan Daerah Kota Bandar 

lampung nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis, maka diselenggarakan program yang terencana, yakni: 

 

1. Usaha pencegahan 

2. Usaha penanggulangan, dan  

3. Rehabilitasi sosial 
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D.  Tinjauan Tentang Anak jalanan, gelandangan dan pengemis 

 
 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 3 tahun 2010 tentang 

Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka yang dimaksud 

dengan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah: 

 

1.   Anak jalanan  

Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak berusia 0 s/d 18 tahun 

yang beraktifitas dijalanan antara 4-8 jam perhari 

 

2.   Gelandangan 

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma 

kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian 

dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. 

 

3.   Pengemis 

Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/ atau bertindak atas nama 

lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-meminta di 

jalanan dan/ atau ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain 

 

 

E.  Kerangka Pikir 

 

 

Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Pembinaan anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis, maka 
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pada dasarnya itu dijadikan dasar pedoman dalam melakukan Pembinaan yang 

terpadu bagi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut. Namun 

sepanjang dua tahun perjalanan Kebijakan tersebut sejak tahun 2010 ternyata 

masih dirasakan tidak optimal.  

 
 

Untuk mempermudah memahami kerangka pikir ini, maka secara sederhana 

penulis menggambarkan kedalam bagan berikut ini : 

 

BAGAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda Kota Bandar Lampung No. 3 tahun 2010 

tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis 

Pelaksanaan Perda (Bermasalah), masih 

banyak anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis yang berada pada beberapa titik 

lokasi di Kota Bandar Lampung 

 

 

 
Faktor-Faktor Penghambat Implementasi 

Kebijakan menurut Darwin (1999) : 

 

1. Kepentingan 

2. Azas manfaat 

3. Budaya 

4. Aparat pelaksana 

5. Anggaran 
 


