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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan (policy term) mungkin sering dipakai untuk menunjuk sesuatu 

yang lebih khusus, seperti misalnya kebijakan pemerintah tentang debikrotisasi 

dan deregulasi. Secara umum, istilah kebijakan atau policy dipergunakan untuk 

menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, 

maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang 

kegiatan tertentu. Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2009:93) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan 

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a 

projected of goals, values, and practices). 

 

Berbeda dengan pendapat Carl I. Friedrick yang mendefenisikan kebijakan publik 

sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang 

ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk  memanfaatkan potensi 

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Definisi kebijakan publik lainnya adalah menurut Thomas R. Dye dalam Nugroho 

(2009 : 94). Ia mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan 

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah 

kehidupan bersama tampil berbeda (what goverment do, why they do it, and what 

difference it makes).  
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Menurut Winarno (2012:21) Kebijakan merupakan suatu proses mencakup pula 

terhadap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang menekankan 

pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, definisi 

mengenai kebijakan publik akan lebih tepat apabila kebijakan tersebut mencakup 

pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut 

usulan tindakan. Menurut James Anderson kebijakan merupakan arah tindakan 

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Sedangkan Dunn (2000:132) 

mengemukakan bahwa, kebijakan publik (public polic) adalah pola 

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan yang saling tergantung, 

termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau 

aktor pemerintah. 

 

Ditemukan lebih dari selusin defenisi kebijakan publik, dan tidak ada dari satu 

defenisi tersebut yang keliru, semuanya benar dan saling melengkapi. Untuk 

defenisi sederhananya, kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan 

publik. Kebijakan (policy) adalah an authoritative decision yaitu keputusan yang 

mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Publik adalah 

sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh 

Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan 

publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki 

masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. 

(Nugroho 2009: 96).  
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Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta 

politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah 

terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses 

kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Dan menurut peneliti kebijakan 

publik adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh sekelompok aktor yang 

berhubungan dengan suatu masalah publik, yang memiliki maksud/tujuan yang 

jelas, sehingga dapat berguna untuk mengatasi masalah tersebut dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

B. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik 

Bentuk pertama kebijakan publik yaitu peraturan perundangan yang terkodifikasi 

secara formal dan legal. Setiap peraturan dari tingkat pusat atau nasional hingga 

tingkat desa atau kelurahan adalah kebijakan publik karena mereka adalah aparat 

publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara 

lainnya, karenanya secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik. 

(Nugroho, 2009: 104). 

 

Jadi, rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian secara sederhana 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, peraturan Presiden, dan Peraturan daerah. 
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2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas 

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran 

Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. 

Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-

menteri, gubernur, dan bupati atau walikota. 

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya 

adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, 

gubernur, bupati, dan wali kota. (Nugroho, 2009: 104) 

 

C. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

 

1. Implementasi Kebijakan 

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang 

mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 

tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. 

Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat 

pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene 

Bardach dalam Agustino (2012: 138), yaitu adalah cukup untuk membuat sebuah 

program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit 

lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya 

mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang 
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mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara 

yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien. 

 

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya 

Implementation and Public Policy dalam Agustino (2006:139) mendefenisikan 

Implementasi Kebijakan sebagai: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya, kepeutusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 

ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai 

dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. 

 

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139), 

mendefenisikan implementasi kebijakan, sebagai: Tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari tiga defenisi diatas 

dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) 

adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan 

pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan. Secara umum, Winarno (2012:19) 

istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor 

(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) 

atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas 
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atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa 

yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2000:104) dimana 

mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil 

(output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya 

tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang 

diutarakan oleh Merrile Grindle 1980 dalam Agustino (2006:139) sebagai berikut: 

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah 

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang 

kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. 

 

Menurut Grindle dalam Samodra (1994) menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi 

kebijakanmenunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan 

ini akan mempengaruhi prosese implementasi kebijakan, kontek kebijakan ini 

meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang telibat. Pencapaian 

keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai 

peranan di luar kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika 

terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas-

tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses 

pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan 

kebutuhan sasaran. Untuk memahami kebijakan publik banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada hakekatnya kebijakan publik berada 
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dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik 

antara tiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan 

kebijakan. 

 

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Beberapa model implementasi Agustino (2012:141) akan dipaparkan secara 

ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh para ahlinya. 

 

a. Model Van Meter dan Van Horn 

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

Van Horndalam Winarno (2012:40) disebut dengan A Model Of The Policy 

Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau 

performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 

dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, 

pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. 

 

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 

(2008:141)  adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu 

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijaksanaan.  Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan 

dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil 

kegiatan. 
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Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 

141) mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan 

publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi ini terdapat 

enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, 

antara lain: 

1) Standar dan tujuan kebijakan 

Standar dan tujuan kebijakan merupakan apa yang hendak dicapai oleh 

program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, 

menengah atau panjang. Selain itu, sebagai penentu arah pelaksanaan kegiatan 

atau sebagai batasan dan fokus agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.  

Standar dan tujuan suatu kebijakan program, kegiatan yang jelas maka akan 

lebih mudah untuk melaksanakannya. Tetapi akan sebaliknya, jika standar dan 

tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan 

pencapainnya dan sering mengalami kegagalan dalam mencapai standar dan 

tujuan tersebut.   

2) Sumberdaya 

Sumber daya manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam 

menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia 

menuntut adanya kualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan disamping kuantitas yang memadai. Tapi jika 

kualitas dari sumber daya manusia tersebut rendah, maka keberhasilan 

implementasi kebijakan publik akan sulit untuk dicapai.  

 

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 
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Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Dengan begitu sangat penting untuk member perhatian yang 

besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, 

ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau 

keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan 

dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan-

tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan 

tersebut dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat 

mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

itu. Oleh karena itu, menurut Van Meter Van Horn, prospek-prospek tentang 

implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam 

mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. (Winarno, 2012: 

162). 

 

4) Karakteristik agen pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal 

ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri agen pelaksananya. Oleh Van Meter Van 

Horn dikaitkan dengan struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik-

karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-

ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial 

maupun nyata, dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Van Meter Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin 
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berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 

(1) kompetensi dan ukuran staf suatu badan, (2) tingkat pengawasan hierarkis 

terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan 

pelaksana, (3) sumber-sumber politik suatu organisasi, (4) vitalitas suatu 

organisasi, (5) tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefenisikan 

sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta 

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan 

individu-individu diluar organisasi, (6) kaitan formal dan informal suatu badan 

pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. (Winarno, 2012: 166)  

 

5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Kondisi ini mengacu pada, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, 

ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan publik. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal. (Agustino, 2008: 144). 

 

6) Sikap /kecenderungan para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi 

keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin 

terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi kebijakan 

warga setempat yang memahami permasalahan di area tersebut. Van Meter 

Van Horn memandang bahwa terdapat tiga macam elemen respons yang dapat 

mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksankan suatu 
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kebijakan, yaitu: (1) pengetahuan (cognition), pendalaman dan pemahaman 

(comprehension and understanding) terhadap kebijakan. (2) Arah respon 

mereka, apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, or 

rejection). (3) Intensitas tanggapan terhadap kebijakan. Bila para pelaksana 

menolak untuk melaksankan suatu kebijakan, maka menurut Van Meter Van 

Horn ada beberapa alas an penyebabnya, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang 

telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan system nilai 

pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan 

akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan 

yang lebih disenangi (Winarno, 2012: 168). 

Keunggulan model ini dapat menawarkan kerangka berpikir untuk menjelaskan 

dan menganalisa proses implementasi kebijakan, dan memberikan penjelasan-

penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program. Model ini 

menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja para pelaku di dalam 

implementasi kebijakan.  

b. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for 

Policy Implementation Analysis. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting 

dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-

tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel-variabel yang 

dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaiut: 
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1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi: 

a. Kesukaran-kesukara Teknis 

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur 

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakupmdalam Kelompok Sasaran 

d. Tingkat dan runag lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki 

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat 

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara: 

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

dicapai 

b. Keterandalan teori kausaliats yang diperlukan 

c. Ketetapan alokasi sumberdana 

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau 

instansi-instansi pelaksana 

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

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

undang 

g. Akses formal pihak-pihak luar 

 

3. Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi 

a. Kodisi sosial-ekonomi dan teknologi 

b. Dukungan politik 

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat 

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana 



25 

 

 

 

c. Model George C. Edward III 

George C.Edwards III yang menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan adalah Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur 

birokrasi Agustino (2006:149). 

 

1. Komunikasi  

Menurut George C. Edwards, komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif 

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka 

kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila 

komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan 

peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian 

personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan di dan 

para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan 

yang akan diterapkan dalam masyarakat. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi Agustino (2006:150) yaitu : 

a. Transmisi: penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran 

komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut 

disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, 

sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. 
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b. Kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah 

jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan 

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para 

pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi 

pada tataran lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak 

dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

c. Konsistensi: perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan.  

 

2. Sumber Daya 

Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan 

memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif 

bilamana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Indikator 

Sumber-sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan menurut George C. 

Edwards III adalah : (a) Staf, (b) Informasi, (c) Wewenang merupakan otoritas 

atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik, (d) Fasilitas (Agustino, 2006: 151). 

3. Disposisi 

Disposisi sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono AG (2005:91) diartikan sebagai 

watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, 

kejujuran, sifat demokratik. Disposisi implementator ini mencakup tiga hal 

penting, yang meliputi : 
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a. Respons Implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan 

b. Kognisi yakni pemahaman para implementator terhadap kebijakan yang 

dilaksanakan 

c. Intensitas Disposisi Implementator, yakni freferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementator. (Subarsono 2005: 101) 

 

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. 

Edward III adalah:  

1. Pengangkatan Birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil 

yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh 

pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil 

pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada 

kebijakan yang telah ditetapkan 

2. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 

memanipulasi insentif.  Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 

mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana 

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. (Agustino, 2012: 152) 

 

4. Struktur Organisasi 

Dua karakteristik menurut Edward IIIyang dapat mendongkrak kinerja srtuktur 

birokrasi/organisasi kearah yang lebih baikadalah: melakukan Standar Operating 

Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan 
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rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana 

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

setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan 

fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau 

aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. 

 

d. Model Merilee S. Grindle 

Pendekatan model ini dikenal dengan Implementation as A Political and 

Administrative Process. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah 

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang 

kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Keberhasilan implementasi 

kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh implementability kebijakan itu sendiri, 

meliputi:  

1. Content of policy meliputi: kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe 

manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, 

pelaksana program, sumber-sumberdaya yang digunakan, 

2. Context of policy meliputi: kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi 

dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik lembaga-lembaga dan rezim yang 

berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. 

Paparan berbagai definisi model implementasi kebijakan di atas peneliti 

mengadopsi defenisi menurut Van Meter Van Horn sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian ini. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, 

yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut yaitu: Ukuran dan Tujuan 
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kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan 

(Disposition) para Pelaksana, Komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 

dan Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik. 

 

Peneliti mengadopsi model tersebut dikarenakan model ini dapat menawarkan 

kerangka berpikir untuk menjelaskan dan menganalisa proses implementasi 

kebijakan, dan memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian 

dan kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan 

kinerja para pelaku di dalam implementasi kebijakan. Dibandingkan dengan 

model lain, model Van Meter Van Horn lebih menekankan pada pentingnya 

partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan dan juga model ini 

lebih tepat digunakan pada kebijakan yang bersifat Top-down dan salah satunya 

adalah program KB. Implementasi Program Keluarga dalam Penggunaan 

Berencana Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan, yang berdasarkan  Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga telah memberikan landasan yang kuat dalam 

pelaksanaan program Keluarga Berencana. Kemudian ditindaklanjuti oleh Surat 

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN No. 

150/HK-010/2001 menurut peneliti model Van Meter Van Horn lebih tepat 

digunakan. Dimana hal ini mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan 

kebijakan program upaya peningkatan kelangsungan hidup ibu. 

3. Tinjauan Tentang Program 

Menurut Darwanto dalam Rinzani (2009: 29) program adalah suatu tampilan yang 

dibuat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar. 
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Sedangkan menurut Sumar dalam Rinzani juga mengatakan bahwa program 

dibedakan sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan pada 

meningkatnya pembangunanpada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa 

proyek. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur 

mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi atas proyek-proyek 

pembangunan. Konsep program menurut World Bank dalam Badaruddin (2012: 

31) adalah usaha-usaha jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan 

pembangunan pada sektor tertentu mencapai beberapa proyek. Program juga dapat 

dipahami sebagai, kegiatan sosial yang teratur, mempunyai tujuan yang jelas dan 

khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Program pembangunan 

dibagi atas proyek-proyek pembangunan. 

 

Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor-faktor 

kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraan secara tegas dan teratur 

sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana, dan 

bagaimana. Program juga merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian yang berisi 

langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kemudian menurut Sidu dalam Badaruddin (2012: 32) adalah kegiatan pokok 

yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah 

ditetapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 adalah 

kumpulan instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah. 
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Berdasarkan berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa program 

adalah suatu sajian atau tampilan mengenai kegiatan sosial yang dilaksanakan 

oleh organisasi secara teratur dan mempunyai tujuan yang jelas dan khusus dalam 

rangka meningkatkan pembangunan dalam sektor pembangunan tertentu yang 

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah. 

 

4.Tinjauan Tentang Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi Pasca 

Persalinan 

 

1. Tinjauan Tentang Keluarga Berencana 

Pengertian sederhana dari Keluarga Berencana memiliki arti pencegahan 

kehamilan. Namun, arti yang lebih luas Widiyanti (2000:157) keluarga berencana 

ialah merencanakan keluarga atau perencanaan keluarga, sehingga persoalannya 

bukannya sekedar mengatur besarnya atau jumlah anak atau menjarangkan anak, 

akan tetapi lebih luas dari itu semua, yaitu merencanakan dan mengatur segala 

aspek kehidupan keluarga supaya tercapai suatu keluarga yang bahagia. 

Keluarga berencana merupakan salah satu usaha kearah pembentukan keluarga 

bahagia, yaitu denagn jalan membangkitkan rasa tanggung jawab kepada orang 

tua sesuai dengan konsep Keluarga Berencana bahwa setiap anak yang dilahirkan 

benar-benar merupakan anak yang dikehendaki. Keluarga Berencana berarti 

merencanakan jarak waktu antara kehamilan menurut kehendak suamu-isteri dan 

mengatur jumlah anak yang dicita-citakan, sehingga akan tersedia lebih banyak 

waktu untuk memelihara kesehatan ibu dan anak. (Widiyanti 2000:157). 
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Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif 

yang paling dasar dan utama bagi wanita, meskipun tidak selalu diakui demikian. 

Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu 

usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian 

tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Banyak wanita harus 

menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena terbatasnya jumlah 

metode yang tersedia tetapi juga karena metode-metode tertentu mungkin tidak 

dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual 

dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi (Depkes RI, 

1998). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KB merupakan program yang 

berfungsi bagi pasangan untuk menunda kelahiran anak pertama, menjarangkan 

anak atau membatasi jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis 

serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan. Kebijakan program Keluarga 

Berencana (KB) tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam analisa keluarga 

berencana (KB) beserta definisinya : 

1. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya 

berusia 15-49 tahun. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang 

berstatus janda atau cerai.  

2. Pemakai alat/cara KB adalah seseorang yang sedang atau pernah memakai 

alat/cara KB. 
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3. Pernah pemakai alat/cara KB (ever user) adalah seseorang yang pernah 

memakai alat/cara KB. 

4. Pemakai alat/cara KB aktif (current user) adalah seseorang yang sedang 

memakai alat/cara KB. 

5. Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan untuk mengatur kelahiran. 

6. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase 

perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin 

menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. 

(www.datastatistik-indonesia.com) 

 

2. Tinjauan Tentang Alat Kontrasepsi Pasca Persalinan 

Kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengatasi atau menyelesaikan salah 

satu persoalan keluarga untuk mencapai keluarga bahagia. Program KB Pasca 

Persalinan menyatu dengan program Jaminan Persalinan sehingga setiap ibu yang 

bersalin yang ikut program ini dapat segera ber-KB. KB Pascapersalinan yaitu 

pemanfaatan/ penggunaan metode kontrasepsi sesudah bersalin. Ada dua jenis 

pelayanan KB pasca salin yaitu: Immediate postpartum sesudah melahirkan 

sampai 48 jam serta Early Postpartum sesudah 48 jam sampal minggu ke 6 

sesudah melahirkan. 

Adapun Tujuan KB Pasca Persalinan adalah:  

a. Menurunkan salah satu komponen Empat Terlalu (terlalu dekat) → menjaga 

jarak kehamilan sehingga berkontribusi terhadap penurunan Angka kematian 

ibu maupun bayi 
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b. Berkontribusi secara tidak langsung terhadap pengendalian pertumbuhan 

penduduk beserta dampaknya 

Upaya peningkatan KB pasca persalinan diperlukan mengingat kembalinya 

kesuburan perempuan pada keadaan pasca persalinan tidak terduga dan kadang 

dapat terjadi sebelum datangnya menstruasi. Rata-rata pada ibu yang 

tidakmenyusui, ovulasi terjadi pada 45 hari pasca persalinan atau lebih awal. Dua 

dari tiga ibu yang tida kmenyusui akan mengalami ovulasi sebelum datangnya 

menstruasi. (Direktorat Bina Kesehatan Ibu Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia). 

Metode KB pasca persalinan terbagi atas 2 jenis, yaitu:  

1. Non Hormonal yang terdiri atas: 

a. Metode Amenore Laktasi (MAL) 

b. Kondom 

c. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

d. Abstinensia (Kalender) 

e. KontrasepsiMantap (Tubektomi dan Vasektomi) 

2. Hormonal terdiri atas: 

a. Progestin: pil, injeksi ,dan implan 

b. Kombinasi: pil dan injeksi 

 

5. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat 

kesehatan perempuan. Penurunan Angka kematian ibu juga merupakan salah satu 

target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium tujuan ke 5 
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yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 

2015 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Pada target ini 

diharapkan angka kematian ibu dapat menurun dari tahun ke tahun.  

Beberapa program memang sudah diupayakan seperti program yang 

memprioritaskan penanganan dan pemberian fasilitas layanan kesehatan prima 

pada ibu dan anak, namun masalah kesehatan yang kompleks ini masih butuh 

banyak perhatian.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah 

memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. 

Salah satu tujuan Program Keluarga Berencana yang tercantum dalam undang-

undang tersebut adalah menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, 

bayi dan anak.Tujuan program Keluarga Berencana yang tercantum dalam 

undang-undang sebagaimana yang telah tercantum diatas adalah melalui program 

KB Pascapersalinan. 

Penurunan angka kematian ibu ini akan dianalisis melalui variabel implementasi 

Program Keluarga Berencana dalam penggunaan Alat Kontrasepsi Pasca 

Persalinan di Kota Bandar Lampung adalah model implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn, meliputi: (1) Standar dan tujuan kebijakan; (2) Sumber 

daya; (3) Komunikasi; (4) Karakter pelaksana; dan (5) Kondisi ekonomi, sosial, 

dan politik. Variabel ini merupakan alat analisis yang peneliti gunakan dalam 

implementasi program Keluarga Berencana dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Pasca Persalinan di Kota Bandar Lampung. 
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Selain ini, peneliti juga akan melihat faktor pendukung dan penghambat dalam 

menjalankan program keluarga berencana penggunaan alat kontrasepsi pasca 

persalinan di kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka kematian ibu. Alur 

kerangka pikir dalam tulisan ini akan peneliti gambarkan dalam bagan berikut: 

  Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

NON HORMON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2013 

Target Pencapaian MDGs untukmenurunkan Angka 

Kematian Ibu sampai tahun 2015 

Faktor pendukung dan 

penghambat dalam program 

KB penggunaan alat 

Kontrasepsi Pasca 

Persalinan di Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

Program KB dalam Penggunaan alat Kontrasepsi 

Pasca Persalinan 

Implementasi Program KB Pasca Persalinan 

dapat dianalisis melalui model Kebijakan 

Oleh Van Meter Van Horn yaitu: 

(1) Standar dan tujuan kebijakan serta 

dukungan politik, (2) sumber-sumber 

kebijakan (3) komunikasi antara 

organisasi dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana (4) sifat badan/instansi 

pelaksana, (5) disposisi (6) Pengaruh 

kondisi ekonomi, sosial, dan politik 

 
 

Hasil Implementasi 


