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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu 

mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris 

sering kita dengar dengan istilah  policy. Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kebijakan diartikan sebagai rangkaian  konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar rencana dalam  pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 

(tentang  pemerintahan, organisasi, dan lain-lain); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 

dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.  

Menurut Carl J Federick  (Leo Agustino, 2008:7)  mendefinisikan kebijakan 

sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang  diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga  

menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki  maksud dan 

tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 

kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya atau seharusmya dikerjakan dari 

pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah/ persoalan. 
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Menurut Anderson (Budi Winarno, 2007:18) kebijakan merupakan arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah 

aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan yang 

ditawarkan oleh Anderson ini dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian 

pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang  diusulkan atau 

dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan 

(policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara 

berbagai alternatif yang ada 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat  disimpulkan bahwa 

kebijakan adalah tindakan- tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat 

unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna 

mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan lingkup dari studi kebijakan publik 

sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, 

sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya 

kebijakan public dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan 

pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan  daerah kabupaten/kota, 

dan keputusan bupati/walikota.  

Menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip (Leo Agustino, 2008:6) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai  “hubungan antara unit pemerintah dengan 

lingkunganny”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas 
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untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup 

banyak hal.  

Menurut (Nugroho, 2003:16), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, 

yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) 

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas 

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut  Woll 

yang dikutip (Tangkilisan, 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah 

sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara 

langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.  

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan 

yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. 

Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip (Tangkilisan, 2003:1) 

yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis 

terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah 

publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan 

suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh  pemerintah demi 

kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat 

hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.  

Dari beberapa definisi tentang kebijakan publik di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu suatu keputusan pemerintah yang 

bertujuan atau berkaitan dengan masyarakat atau khalayak ramai.  
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2.2 Implementasi Peraturan 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2013, 

adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan 

Sabatier dalam (Agustino, 2008:139) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan 

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

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. 

Definisikan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu/ pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam (Agustino, 2008:139). 

Menurut William N. Dunn dalam (Suharno, 2013:22) mendefinisikan 

implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-

unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.  

George C. Edwards III dalam (Suharno, 2013:170) mengajukan empat 

variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana 

harus mengetahui apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus di 

informasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini 
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penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan 

demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif 

tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan 

melalui berbagai cara, diantaranya media cetak ataupun media elektronik. 

2. Sumber Daya, 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. Sumber daya merupakan faktor 

penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi 

sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata. 

3. Disposisi, disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan 

karakteristik yang dimilliki oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, 

sifat demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementator 

menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila 

implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi, birokrasi merupakan strukrur organisasi yang bertugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan, untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional. SOP diperlukan sebagai 

pedoman operasional bagi setiap implementator kebijakan. Selain itu, struktur 
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organisasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur 

yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta untuk memudahkan pengawasan.  

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang 

mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu 

dampak, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-

keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bias dijalankan. 

Dari beberapa pengertian implementasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang dilaksanakan 

oleh unit administrasi yang memobilisasi kebijakan tersebut. 

Adapun pengertian peraturan menurus Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) Online yaitu tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk 

mengatur. Sedangkan pengertian peraturan secara umum yaitu peraturan adalah suatu 

bentuk keputusan yang harus dilaksanakan yang berisi sejumlah aturan yang dibuat 

untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.  

Jadi, implementasi peraturan yaitu proses kegiatan melaksanakan atau 

menerapkan suatu kebijakan atau peraturan yang berisi aturan-aturan yang dibuat 

untuk menegakkan ketertiban dan kedisiplinan. 

2.3 Izin Belajar 

Agar terciptanya Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan 

akuntabel perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan Aparatur Sipil Negara 

melalui pendidikan formal  yaitu melalui pendidikan maupun pendidikan non formal 

melalui Pendidikan dan Latihan dasar (diklat) aparatur. 
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Pemberian izin belajar merupakan salah satu program untuk peningkatan mutu 

dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau.  Pemberian rekomendasi Izin Belajar bagi Aparatur Sipil 

Negara dengan ketentuan mengacu kepada Peraturan Gubernur No 02 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan 

Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.  

2.3.1 Pengertian Izin Belajar  

Izin Belajar adalah proses yang diberikan kepada seorang PNS oleh pimpinan 

atau Kepala Dinas/ Instansi untuk meningkatkan Pengetahuan dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan dengan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS 

dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Sedangkan 

tugas belajar yaitu proses yang diberikan kepada seorang PNS oleh pimpinan atau 

Kepala Dinas/ Instansi untuk meningkatkan Pengetahuan dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dengan meninggalkan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS dan biaya 

pendidikan ditanggung oleh pemerintah atau dibiaya oleh pemerintah. 

Definisi izin belajar yang tertuang dalam peraturan Gubernur Riau No 02 

Tahun 2015 yaitu izin yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang 

kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal 

berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan.  

Sederhananya izin belajar adalah izin untuk mengikuti pendidikan bagi PNS 

tanpa meninggalkan tugas dan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh pegawai 

yang bersangkutan. 
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2.3.2 Peraturan tentang Izin Belajar 

Ketentuan Pemberian Izin Belajar berdasarkan poin 3.2. Surat Edaran 

Menpan-RB nomor 4 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 yaitu:  

1. PNS harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak 

diangkat sebagai PNS; 

2. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; 

3. Selama menempuh perkuliahan tidak meninggalkan tugas jabatan kecuali sifat 

pendidikan yang sedang diikuti yang mengharuskan PNS meninggalkan 

sebagian waktu kerja dengan catatan telah mendapat persetujuan atau izin 

pimpinan instansi; 

4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 

5. Tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS tingkat sedang atau berat; 

6. PNS tidak sedang menjalanai pemberhentian sementara sebagai PNS; 

7. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas 

jabatan pada unit organisasi tempat PNS bekerja; 

8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 

9. Program pendidikan yang ditempuh minimal berakreditasi B; 

10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang 

lebih tinggi kecuali memang ada formasi;  
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Selain pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang pemberian tugas belajar dan izin 

belajar tersebut peraturan tentang penerbitan izin belajar khusus di Provinsi Riau juga 

tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pemberian Beasiswa Tuga Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Aparatur 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang mengatur tata cara dan persyaratan 

pengajuan izin belajar. Pokok-pokok Kebijakan Izin Belajar Peraturan Gubernur Riau 

No 02 Tahun 2015 Pasal 17 yaitu:  

1. Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS 

dalam menunjang kinerja organisasi; 

2. Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk 

pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh  

instansi Pembina jabatan fungsional tertentu; 

3. PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin 

belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan; 

4. PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan 

sesuai dengan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin 

belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat 

dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Bagian kedua tentang tata cara pengajuan izin belajar pasal 19 yaitu:  

1. Permohonan izin belajar diajukan setelah PNS mengikuti seleksi penerimaan 

mahasiswa baru pada suatu program pendidikan diinstitusi pendidikan yang 

dipilih; 

2. Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar 

berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/ program izin belajar BKPPD; 

3. Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan 

ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar; 

4. Kelalaian dalam pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana pada ayat 

(1) berakibat tidak dapat diterbitkan izin belajar; 

Bagian ketiga tentang Persyaratan Izin Belajar pasal 20 yaitu:  

1. Persyaratan Izin Belajar meliputi:  

a. Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil; 

b. Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak 

diangkat sebagai PNS; 

c. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat 

persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 

d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 
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f. Mengajukan permohonan kepada atasan tempat bekerja dan diteruskan ke 

BKPPD; 

g. Disiplin ilmu yang diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tempat 

bekerja; 

h. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/ 

tugas dinas sehari-hari; 

i. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti 

pendidikan; dan 

j. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan 

pendidikan  

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Izin Belajar PNS, Kepala 

SKPD membuat usulan izin belajar ke BKPPD dengan melampirkan:  

a. Surat Keterangan Lulus Seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta; 

b. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi yang diambil minimal B; 

c. Pangkat minimal III/a untuk Izin Belajar S2/S3 dan minimal II/a untuk 

Izin Belajar D3/D4/S1; 

d. Surat Pernyataan tidak meninggalkan tugas sehari-hari; 

e. Surat Pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan; 

f. Surat hasil konsultasi dari BKPPD; 

g. Foto copi Ijazah/ Transkip Nilai pendidikan terakhir; 

h. SK Pangkat pertama dan terakhir; 



 
 

28 

i. SKP; 

j. Daftar Riwayat Hidup; dan  

k. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar. 

  Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Administrasi Izin 

Belajar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Adminstrasi Izin Belajar ASN 2016, BKD 

provinsi Riau) adalah : 

1. Untuk  tersedianya  Aparatur  Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Riau yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta 

profesionalisme melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan 

organisasi;  

2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk 

menunjang kinerja Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat/ 

Dinas/ Badan/ Kantor/ Satuan/ Rumah Sakit) di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Riau; 

3. Terciptanya peningkatan kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang 

handal dan memenuhi standar dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam 

rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) 

dan pemerintah yang bersih (Clean Governance) di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Riau.  
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2.4 Peran Pendidikan 

 Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indosenisa (KBBI) online yaitu 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang (individu) atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan 

proses mendidik, cara mendidik, perbuatan atau tidakan mendidik dan sebagainya. 

 Dalam (Sedarmayanti, 2009:32), pendidikan dengan berbagai programnya 

mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas 

kemampuan professional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk 

memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara 

sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan 

dikemudian hari, dimana hal itu akan berpengaruh pada kinerjanya dan meningkatnya 

produktifitas kerja.  

 Pengertian pendidikan menurut instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 yaitu: 

“Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan 

mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohaniah yang 

berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah dalam 

rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila”.  

Pendidikan merupakan ujung tobah penentu kepribadian suatu bangsa, 

semakin tinggi taraf pendidikannya daya saingnya juga akan semakain tinggi dan 

semakin rendah taraf pendidikannya berkemungkinan tidak memiliki daya saing. 
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Sedangkan pengertian pendidikan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang”.  

 

 Berdasarkan pengertian pendidikan yang tertuang dalam intruksi Presiden dan 

Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan adalah sebagai 

landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan 

kemampuan sumber daya manusia dengan cara memberikan bimbingan, pengajaran 

dan latihan yang tentunya akan sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan 

dimasa yang akan datang.  

 Peran pendidikan tinggi terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui Tri Dharma pendidikan, 

pendidikan tinggi diharapkan mampu menempa dan menghasilkan sumber daya 

manusia terampil yang mempunyai pengetahuan, dimana pikiran dan kreatifitasnya 

kelak akan disumbangkan kepada masyarakat, bangsa dan Negara serta mampu 

memberikan inovasi bagi pembangunan bangsa.  

 Melalui pengabdian masyarakat pendidikan tinggi dengan civitas akademinya 

dapat mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuannya dan teknologi yang telah 

dimiliki untuk pembangunan bangsa. Selain tuntutan berperannya pendidikan atau 
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perguruan tinggi negeri atau swasta, dituntut pula peran pendidikan yang berbentuk 

kedinasan yaitu pendidikan bagi aparatur Negara yang berbentuk diklat dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. 

 Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan 

kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai 

suatu departemen atau untuk calon pegawai suatu Lembaga Non Departemen.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Pendidikan Kedinasan, pengertian pendidikan kedinasan adalah pendidikan 

profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah 

nonkementerian untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugas kedinasan bagi seorang pegawai negeri dan calon pegawai negeri. 

Upaya mencapai kemajuan melalui pembangunan di segala bidang terutama 

dalam bidang pendidikan, pada kenyataannya praktis bahwa pendidikan semakin 

mendapat tempat yang penting bahkan dapat disebut tempat yang sangat strategis 

dalam proses pembangunan dan pembinaan ketahanan Negara.  

Peran strategis pendidikan terjadi karena pendidikan tidak hanya berfungsi 

untuk mencerdaskan manusia, tetapi yang utama adalah pemasok tenaga yang 

diperlukan dalam proses pembangunan, baik dalam jumlah maupun mutu. Khususnya 

di Indonesia, peran strategis pendidikan telah diakui sejak dulu yang terlihat dalam 

Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa (Sedarmayanti, 2009:41).  
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2.5 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia yaitu keterampilan atau kemampuan manusia dalam 

mengelola atau menggerakkan suatu organisasi. Ketika kinerja pegawai mulai 

menurun atau pegawai tidak lagi dapat memenuhi harapan stakeholders, maka sudah 

saatnya bagi manajemen memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. 

Menurunnya kinerja pegawai secara keseluruhan dapat dikarenakan berkurangnya 

kuantitas pegawai, menurunnya motivasi pegawai atau karena kurang atau tidak 

kompetennya pegawai itu sendiri. Bila penyebab utama penurunan kinerja tersebut 

karena kurang atau tidak kompetensinya pegawai, maka solusi terbaiknya adalah 

pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja.  

Sumber daya manusia perlu dikembangkan secara terus menerus agar 

diperoleh sumber daya manusia yang bermutu dalam arti yang sebenarnya yaitu 

pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki atau 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bermutu bukan hanya sekedar pandai saja  

namun memenuhi semua syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu, sehingga 

pekerjaan tersebut bisa diselesaikan sesuai rencana.  

Syarat kualitatifyang dikehendaki pada umumnya yaitu kemampuan, 

kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Apabila seorang pegawai 

diberikan suatu pekerjaan yang sudah jelas standar/syaratnya maka perlu 

dikembangkan cara pembuktian untuk menyatakan adanya kesesuaian antara jabatan 

atau pekerjaan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan dan melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Cara tersebut mulai dari yang paling sederhana berupa 
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pengamatan terhadap pelaksanaan dan hasil kerja oleh seorang pengamat tertentu atau 

atasan yang bersangkutan sampai kepada cara yang lebih canggih yaitu melalui 

pengecekan, pengukuran dan pengetesan.  

Adapun tujuan peningkatan mutu sumber daya manusia 

(Sedarmayanti,2009:17) yaitu:  

1. Menyiapkan seseorang agar pada saat dihari tugas tertentu akan mampu 

diserahi tugas yang sesuai; 

2. Memperbaiki kondisi seseorang yang sudah diberi tugas dan sedang 

menghadapi tugas tertentu, sedang yang merasa ada kekurangan pada 

dirinya diharapkan mampu mengemban tugas sebagaimana mestinya; 

3. Mempersiapkan seseorang untuk diberi tugas tertentu yang sudah pasti 

syaratnya lebih berat dari tugas yang sedang dikerjakan; 

4. Melengkapi seseorang dengan hal-hal yang mungkin timbul disekitar 

tugasnya, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap pelaksanaan tugasnya; 

5. Menyesuaikan seseorang kepada tugas yang mengalami perubahan karena 

berubahnya syarat untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan secara 

sebagian atau keseluruhannya; 

6. Menambah keyakinan dan kepercayaan diri kepada seseorang bahwa dia 

adalah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya; 

7. Meningkatkan wibawa seseorang dari pandangan bawahan maupun orang 

lain baik teman sejawat maupun para relasinya.  
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2.6 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” 

berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan 

“Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada 

pemerintah atau Negara (Poerwadarminta, 1986:478) 

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS 

adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara 

lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan 

digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Definisi pegawai negeri sipil (PNS) menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan: Pegawai 

Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

PNS dalam penjelasan Undang-undang diatas di pahami juga sebagai pegawai 

aparatur sipil negara sebagai mana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai 
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan 

(Pasal 1 Ayat 2).  

Dengan demikian disimpulkan bahwa pegawai aparatur sipil Negara adalah 

pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Terkait dengan adanya dua jenis atau pengelompokan pegawai aparatur sipil negara 

seperti yang termuat pada Undang-undang tersebut mungkin saja dikarenakan 

keterbatasan anggaran Negara dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil atau ini 

sebagai bentuk pradigma baru dalam mengejar kinerja aparatur.  

Sementara itu hak dan kewajiban PNS dan PPPK diatur dalam UU ASN No 5 

tahun 2014 pada  BAB VI tentang Hak dan Kewajiban yaitu: 

1. Bagian Kesatu Hak PNS Pasal 21 PNS berhak memperoleh:  

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b. cuti; 

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d. perlindungan; dan 

e. pengembangan kompetensi. 

2. Bagian Kedua Hak PPPK Pasal 22 PPPK berhak memperoleh: 
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a. gaji dan tunjangan; 

b. cuti; 

c. perlindungan; dan 

d. pengembangan kompetensi. 

3. Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai ASN Pasal 23 Pegawai ASN wajib: 

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah 

yang sah; 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang;  

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab;  

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;  

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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Pada pasal 21 poin (e) pengembangan kompetensi tentang hak PNS 

merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada aparaturnya untuk 

meningkatkan kompetensi dan keahlian salah satunya yaitu dengan melanjutkan 

pendidikan pada pendidika  formal dan dengan adanya izin belajar akan memudahkan 

dan memberi peluang bagi PNS untuk melanjutkan pendidikannya meskipun terikat 

dengan kewajiban kedinasan. 

2.7 Pandangan Islam  

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk terus belajar dan menuntut ilmu, 

sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah berikut:  

ُ بِِه طَِريقًا ِمْن طُُرِق اْلَجنَّةِ َمْن  َسلََك طَِريًقا يَْطلُُب فِيِه ِعْلًما َسهََّل َّللاَّ  

Artinya:  

“Barang siapa yang menepaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka 

Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” (H.R Ibnu Majah dan Abu Dawud).   

Selain itu islam juga menganjurkan umatnya untu amanah dalam 

menyampaikan pesan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat an Nisa ayat 58 yaitu:  
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat” 

2.8 Definisi Konsep 

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang  diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

kebijakan publik di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu 

suatu keputusan pemerintah yang bertujuan atau berkaitan dengan masyarakat. 

Implementasi peraturan yaitu proses kegiatan melaksanakan atau menerapkan 

suatu kebijakan atau peraturan yang berisi aturan-aturan yang dibuat untuk 

menegakkan ketertiban dan kedisiplinan.  

Izin belajar adalah izin untuk mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa 

meninggalkan tugas kedinasannya dan dengan seluruh biaya pendidikannya 

ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.  

Peran pendidikan tinggi terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui Tri Dharma pendidikan, 

pendidikan tinggi diharapkan mampu menempa dan menghasilkan sumber daya 
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manusia terampil yang mempunyai pengetahuan, dimana pikiran dan kreatifitasnya 

kelak akan disumbangkan kepada masyarakat, bangsa dan Negara serta mampu 

memberikan inovasi bagi pembangunan bangsa.  

Sumber daya manusia yaitu keterampilan atau kemampuan manusia dalam 

mengelola atau menggerakkan suatu organisasi, sumber daya manusia perlu 

dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh sumber daya manusia yang 

bermutu dalam arti yang sebenarnya pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan 

sesuatu yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada maka diperlukan 

penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Referensi penulis yang 

berkaitan dengan izin belajar PNS yang dilakukan peneliti sebelumnya tetapi pada 

dearah yang berbeda, yaitu:   

1. M. A. Hasibuan & Wahyu Rahmadani, (2013) yang melakukan penelitian 

dengan judul  Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu proses implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan 

tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku karena di lapangan masih ada 
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penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan belum memenuhi 

persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Hal 

ini hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 

menganalisa hambatan atau kendala dalam implementasi kebijakan peraturan 

izin belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.  

2. Oktavia Sulistiana, Syamsuni Arman, Sri Maryuni (2013) yang melakukan 

penetilitian dengan judul  Implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar 

dan tugas Belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah 

Kabupaten sintang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proses 

implementasi kebijakan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak berjalan sesuai ketentuan 

yang berlaku karena di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang 

melanjutkan pendidikan khusunya S-2 belum memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelum yang bersangkutan 

melanjutkan pendidikan. Hal ini hampir sama dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu menganalisa hambatan atau kendala dalam 

implementasi kebijakan peraturan izin belajar di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Riau.  

3. Aida Fitri (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

kebijakan ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS)”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih adanya kelemahan pada 

proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan melaluin pendidikan 
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formal (izin belajar) sehingga masih adanya penyimpangan atau pelanggaran 

terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian ini si peneliti lebih focus 

kepada bagaimana untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dari kebijakan 

isin belajar yang telah dibuat, sedangkan pada penelitian yang akan penulis 

lakukan akan menganalisa hambatan dalam pengimplementasian kebijan izin 

belajar tersebut.  

4. Rahdian Ihsan (2014) yang melakukan penelitian dengan judul 

“Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam 

Pelaksanaan Tugas dan Izin Belajar dari Perspektif Hak Asai Manusia 

Studi Universitas Mataram”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

pelaksanaan studi lanjut (Tugas belajar dan Izin Belajar) yang dilaksanakan 

oleh PNS dan dosen yang mendapat tugas belajar dan izin belajar di 

Universitas Mataram telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, namun masih ada sikap atau tindakan dari pejabat yang 

berwenang yang mengarah pada pelanggaran atau cacat secara hukum. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena 

penelitian ini lebih berfokus kepada hak dan kewajiban PNS dalam konteks 

Hak Asasi Manusia (HAM) dimana hal itu merupakan kajian hukum, 

sedangkan penelitian penulis dalam kajian administrasi dan sosial serta 

landasan kebijakan yang digunakan juga berbeda. 
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2.10 Konsep Operasional 

 Konsep operasional penelitian penulis berdasarkan teori yang dikemukan 

Edwars III dalam Suharno (2013:170) yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan 

Tabel 2.1   

Operasional Konsep  

Konsep Fokus Indikator Penelitian 

Berdasarkan teori Edwars III dalam 

Suharno, 2013 tentang faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan 

Faktor yang mempengaruhi 

implementasi izin belajar 

PNS   

 

 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi  

4. Struktur Birokrasi 

Sumber : Edwards III dalam Suharno, 2013:170  

 

Kebijakan pemberian izin belajar PNS berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 04 

Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. Dan Peraturan 

Gubernur Riau No 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas 

Belajar, Izin Belajar Dan Keterangan Belajar Bagi Aparatur Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau. 
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2.11 Kerangka Berfikir 

 Kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan dalam proses penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan izin 

belajar PNS 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Implementasi Izin Belajar PNS 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teori Edwars III dalam 

Suharno, 2013 

Faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi kebijakan 

Implementasi izin 

belajar 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

 


