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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Menurut James E. Anderson (Solichin; 2001; 2) merumuskan kebijakan  

sebagai perilaku dari jumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah ) atau 

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu suatu 

kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen yaitu : 

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan 

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi 

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa kebijakan merupakan suatu pedoman 

untuk melakukan tindakan. Pada era ini mengartikan istilah kebijakan dalam suatu 

tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya atau 

seringkali diberikan makna dengan suatu tindakan politik. Kajian tentang 

kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan suatu keputusan penting 

termasuk dalam hal identifikasi dengan berbagai alternatif seperti pengeluaran dan 

prioritas program. 

Menurut Scott M Cutlip dan Allen H. Center (Wirman Syafri; 2012; 15) 

publik adalah kelompok individu yang terkait oleh suatu kepentingan bersama dan 

berbagai dasar rasa kebersamaan. Sedangkan secara konseptual kebijakan publik 
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dapat dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan plano (1988:107) dalam 

(Harbani Pasolog, 2008:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

pemanfatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan dapat ditetapkan secara 

jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan ataupun program-program 

dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Dalam proses penetapan kebijakan atau policy making proses , menurut 

Shafrits dan Russel dalam Daru (2008;30)  dimana proses-proses ini jika 

ditetapkan atau dijalankan maka akan menyerupai sebuah siklus tahapan dalam 

penetapan kebikan, yaitu: 

1. Merupakan agenda setting dimana isu kebijakan diidentifikasi 

2. Keputusan untuk melakukan kebijakan 

3. Tahap implementasi kebijakanevaluasi program dan analisa dampak 

4. Feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau mengehentikan.  

Kamus besar bahasa Indonesia dalam ( Arifin Tahir,2014: 21)kebijakan 

dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana 

dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak ( tentang 

perintah, organisasi dan sebagainya). 

Dunn berpendapat dalam peran untuk memecahkan suatau masalah 

terhadap permasalahan publik yaitu dengan melalui suatu tahap kebijakan dimana 

setiap tahap tersebut harus dijalankan dan diperhatikan sisi ketergantungan antara 

satu dengan lain, diantaranya yaitu : 
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1. Penetapan agenda kebijakan  

2. Formulasi kebijakan 

3. Adopsi kebijakan 

4. Implementasi kebijakan 

5. Penilaian kebijakan 

Jadi Kebijakan Publik adalah pedoman atau pandangan bagi pemerintah 

dalam membentuk dan memecahkan masalah. 

2.1.1 Sifat kebijakan Publik 

Menurut Leo Agustino (2014;9) sifat kebijakan publik merupakan bagian 

dari suatu kegiatan sebagai yang dapat dimengerti secara baik, sehingga dapat 

dibagi dalam beberapa kategori yaitu :  

1. Permintaan kebijakan merupakan permintaan atau kebutuhan yang dibuat 

oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam 

sistem politik karena adanya masalah yang mereka rasakan. 

2. Putusan kebijakan merupakan keputusan yang telah dibuat oleh pejabat 

publik yang memiliki tugas untuk memerintah agar memberi arahan-

arahan pada kegiatan kebijakan, dimana termasuk didalamnya adalah 

keputusan untuk mengeluarkan ketetepan. 

3. Pernyataan kebijakan merupakan ungkapan secara formal atau artikulasi 

dari keputusan politik yang sebagaimana telah ditetapkan. 

4. Hasil kebijakan merupakan suatu perwujudan nyata darin suatu kebikan 

publik. 
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5. Akibat dari suatu kebijakan merupakan suatu konsekuensi kenijakan yang 

diterima masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginka 

yang dimana berasal dari apa yang dikerjakan maupun tidak dikerjakan 

oleh masyarakat itu sendiri. 

2.2 Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan  

 Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 



17 
 

 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian 

yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan 

dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang 

mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha 

dan didukung oleh alat-alat penujang. Faktor-faktor yang dapat menunjang 

program pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan denga baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;  

2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan 

tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan;  

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari 

mereka yang menjadi implementer program;  

4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam 

mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola 

yang baku.  
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Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 

antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:  

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;  

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan;  

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut.  

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004). Ada beberapa faktor 

yang dapat menimbulkan kegagalan dalm pelaksanaan yaitu : 

1. Isi Kebijakan, yaitu suatu kebijakan yang dikatakan gagal karena 

samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak meiliki ketepatan 

dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan 

itu senidri. 

2. Informasi dalam hal ini kekurangan informasi akan mengakibatkan 

adanya gambaran yang kurang tepat, baik pada objek kebijakan 

maupun isi kebijakan yang akan dilaksankan 

3. Deukungan atau partisipasi sebuah kebijakan akan sulit terlaksana jika 

dukungan atau pasrtisipasi pihak terlibat tidak melakukannya. 
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4. Pebagian potensi yaitu dimana para aktor pelaksana dengan organisasi 

pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas berwenang. 

 

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 Tentang 

pemberdayaan Masyarakat Berbabsis Rukun Warga (PMB-RW) di kota 

Pekanbaru haruslah membentuk aspek-aspek yang telah direncanakan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru, yang sesuai dengan Pasal 8, yaitu : 

1. Aspek Sosial dan Kependudukan  

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan kegiatan yang menunjang yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan 

dengan memberikan fasilitas yang berkualitas, memberikan bantuan kepada 

masyarakat baik berupa materil maupun moril, serta membangun TK, SD, SMP 

dan SMA. Selain itu juga membangun sarana kesehatan seperti rumah sakit, 

posyandu, puskesmas dan membangun tempat ibadah. 

2. Aspek Ekonomi Produktif  

Dalam tujuan meningkatkan perekonomian yang Produktif kegiatan yang 

dilakukan yaitu dengan kegiatan simpan pinjam serta usaha kelas menengah. 

3. Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan  

Yang diwujudkan dalam infrastruktur seperti halnya dalam pembangunan 

semenisasi jalan, pengelolaan sampah dan pembangunan taman. 
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Dengan jelas tujuan dari PMB-RW ini adalah untuk membantu 

mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani dengan dimulai 

dari tingkatan rukun warga. Secara khusus tujuan dari PMB-RW ini yang sesuai 

dengan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

rukun Warga di Kota Pekanbaru, hal ini tercantum pada Pasal 4 yaitu :  

1. Menciptakan Kerukunan, Keamanan dan Kedamaian 

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru 

3. Menciptakan Lingkungan Yang Bersih dan Asri 

Sedangkan Sasaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Rukun Warga (PMB-RW) tencantum atau sesuai pada Pasal 5, yaitu : 

1. Kesetiawanan Sosial 

2. Kesempatan dan Lapangan kerja 

3. Sarana, Prasanara dan Kelestarian Lingkungan 

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun 

Warga (PMB-RW) di kota Pekanbaru, memiliki implemantor atau pelaksana yaitu  

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 

2. Camat Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru 

3. Lurah yang berada di Kota Pekanbaru 

4. Pendamping yang dipilih oleh Pemerintah berdasarkan hasil Seleksi  

5. Ketua Rukun Warga 

6. Masyarakat 
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2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat untuk ikut terlibat dalam 

berbagai aspek pembangunan disuatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan ini 

bisa melepaskana masyarakat dari keterbelakangan darn kemiskinan sehingga 

masyarakat tersebut dapat bersaing dengan masyarakat dari dunia luar. 

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005;136) mengatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat meraupakan suatu proses dimana masyarakat khusunya 

mereka yang kurang memiliki akses kesumber daya pembangunan yang 

didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan 

perikehidupan mereka. Didalam pemberdayaan masyarakat mereka juga 

merupakan suatu proses siklus yang secara teru menerus, proses partisipatif 

dimana dalam hal ini anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal 

maupun in formal untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan serta berusaha 

untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan 

suatu proses. 

Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada 

kemandirian. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, 

baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai 

pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan 

kata lain masyarakat tidak hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek 
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pembangunan. pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya 

kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.  

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya merupakan suatu proses 

memberdayakan masyarakat untuk lebih berdaya dan berkemampuan sehingga 

mereka menyadari akan kemampuan yang dimiliki. pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok mampu bertahan 

(survive) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan 

masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :  

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap 

manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun 

potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk 

mengembangkannya. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), 

sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, 

penyesiaan berbagai masukkan serta pembukaan berbagai akses kepada 

berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya 

dalam memanfaatkan peluang. 

3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang 

lemah menjadi bertambah lemah.  
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Menurut hikmat (2001;16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan beberapa komponen organisasi 

formal maupun non formal, pemberdayaan masyarakat juga suatu gerakan untuk 

menghimpun masyarakat dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya, 

oleh karena itu diperlukan sejumlah program atau kegiatan yang baik yang berasal 

dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam 

APBD atau APBN.  Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki 

oleh masyarakat itu sendiri. 

Adapun proses pemberdayaan masyarakat di titik beratkan pada fasilitas 

penguatan kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan, fasilitas 

pengintegrasian, program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tingkat 

kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pemerintah 

ekskalasi. Pada dasarnya pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan hanya 

sampai target tersebut mampu untuk mandiri walaupun dari jauh tetap dijaga agar 

stabil. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk perubahan atau pembaharuan yang 

telah dijelaskan sangat ditentukan oleh sejauhmana usaha-usaha yang dilakukan 

mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana segala kekuatan 

menjadi pendorong dalam mencapai suatu perubahan. 

Dalam proses pemberdayaan ada yang biasanya disebut dengan objek dan 

subjek. Objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan sedangkan Subjek 

adalah orang atau kelompok yang memberdayakan. Strategi pemberdayaan 

masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sumber 
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kewenangan, program dan pembiayaan. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat 

harus memiliki asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus 

aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan 

tersebut. 

2.4 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintah dan semua lapisan masyarakat tetntu tidak ingin atau 

menghendaki kemiskinan dalam hidupnya, oleh karena itu pemerintah pun telah 

berusaha meminimalisir kemiskinann yang berada di tengah-tengah masyarakat. 

Kemiskinan muncul bukan hanya lantaran ekonomi akan tetapi dalam setiap bidak 

kemiskinan juga ada misalnya dalam sosial, politik dan pemahaman agama. 

Kemiskinan bisa berdampak sangat buruk bagi masyarakat kaena dengan 

kemiskinan bisa menimbulkan tindakan-tindakan kriminal seperti halnya dengan 

pencurian, kekerasan dalam rumah tangga dan banyak lagi kejadian yang 

berhubungan dengan kriminal akibat dari suatu kemiskinan. 

Dalam masalah kemiskinan ini untuk mengubahnya tidak udah untuk 

mengubahnya diperlukan banyak hal misalnya dalam segi pendidikan, kesehatan, 

kebudayaan dan teknologi dan tidak kalah pentingnya kita tidak boleh melupakan 

dalam segi agama. Seperti yang kita ketahui bahwa islam memiliki dua pedoman 

yaitu Al-qur’an dan hadits. 

Didalam al-qur’an menggambarkan kemiskinan dengan beberapa kosakata 

yang berbeda, yaitu al-faqr (kefakiran), al-ba’sa (kesulitan Hidup), al-maskanat 
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(kemiskinan), al’alait ( mengalami kekurangan), al-mahrum (tidak berdaya). Islam 

memandang kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya 

karena keterbatsan berusaha, hal ini terdapat dalam surrah Al-Baqarah/2 : 273  

 

 

 

Artinya :  (berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) 

di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 

menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu 

kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak eminta kepada orang 

secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan 

Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 

Selain ada faktor yang menyebabkan kemiskinan namun islam juga 

memandang bahwa kemiskinan tersebut merupakan suatu cobaan dari allah 

S.W.T, yang dimana dapat terlihat dalam surrah Al-An’am/6; 42 yang artinya :  

“dan sesungguhnya kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat 

yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan 

(menimpakan)kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada 

Allah) dengan tunduk merendahkan diri “ 
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Dari terjemahan surrah Al-An’am diatas maka kita bisa mengetahui bahwa 

sesungguhnya kemiskinan itu bisa diartikan sebuah cobaan dan ujian yang 

diberikan oleh Allah sebagai suatu cara agar kita untuk lebih bisa tunduk terhadap 

apa yang diperbolehkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. 

Dengan adanya program pemerintah maka seharusnyalah pemerintah dan 

masyarakat dapat bersama dalam menuntaskan kemiskinan yang banyak sekali 

dialami oleh setiap individu yng memilki kehidupan yang kurang mampu. 

Kemiskinan bukan saja berasal dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup namum kemiskinan juga dapat disebabkan dikarenakan kurangnya 

pendidikan atau adanya ketergangguan kesehatan. 

Pemberdayaan dalam pandangan islam merupakan pengembangan dan 

pembelajaran kepada masyarakat agar mereka lebih dapat mandiri dalam 

melakukan upaya perbaikan terhadap kualitas hidupnya baik hal tersebut 

menyangkut kehidupannya didunia maupun kelak diakhirat. Tentu saja dalam 

pemberdayaan ini masyarakat tentu akan terlibat dalam pelaksanaannya karena 

masyarakat itu sendirilah yang mmpu mengubah kehidupannya untuk menjadi 

lebih baik dan tentu hal ini juga akan bekerjasama dengan pemerintah. 

Kita hidup didunia ini ada sebagai orang kaya dan ada juga sebagai orang 

miskin, jadi sudah sepatutnya orang kaya membantu orang miskin agar orang 

miskin tersebut tidak terjerumus kedalam kemaksiatan dan kejahatan sehingga 

merendahkan martabatnya sendiri, dan islam menyuruh agar setiap manusia untuk 

berusaha yang ingin maju. Firman Allah yang artinya, (QS Ar-Rad ayat 11 ) “ 
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sesungguhnya Alaah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka “. 

Dapat kita simpulkan bahwa nasib seorang manusi ditentukan oleh dirinya 

sendiri, sejauh mana dia dapat berusaha dalam merubah kehidupannya dan selalu 

berusaha dengan berbagai macam cara. 

2.5 Penelitian Terdahulu  

1. Nursyamsu dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pada 

Komunitas RW studi tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan (PPMK) diKelurahan Bintaro - Jakarta Selatan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan 

Program Pemberdayaan Masyarakat  Kelurahan (PNPK) dalam pengetasan 

kemiskinan di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini 

adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berjalan sangat baik 

karena omset masyarakat yang meningkat dan pengetahuan yang bertambah, 

karena program ini mencakup sampai pada Rukun Warga. 

2. Yulina Arika dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan penelitian yang 

dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program 

tersebut pada Program Sompan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) di 

Desa Batu Gaja Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu. Hasil dari penelitian 

ini yaitu sudah sesuai dengan keputusan Menkokesra Nomor 25 Tahun2007 
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Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Oprasional Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 

Dari kedua penelitian diatas ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu :  

1. Penelitian ini memiliki Studi Kasus atau Tempat Penelitian Di Kecamatan 

Tampan dan Penelitian ini berjudul Analisa Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan) 

2. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Program ini 

dapat terlaksana Di Kecamatan Tampan, Program PMB-RW merupakan 

Program dari Wali Kota Pekanbaru dan hanya untuk Kota Pekanbaru. 

2.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi 

konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap tulisan, untuk itu di tuliskanlah batasan-batasan pengertian 

konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu :  

1. Pengertian kebijakan merupakan suatu pedoman yang dapat dilakukan dalam 

memutuskan suatu tindakan, kebijakan publik merupakan bagian dari suatu 

kegiatan sebagai yang dapat dimengerti secara baik 
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2. Pengertian pelaksanaan adalah suatu perencanaan yang disusun secara rinci 

yang dimana akan diimplementasikan pada kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

3. Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk membangkitkan kemampuan 

yang ada pada masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan 

kemampuan potensi mereka. 

4. Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) adalah 

salah satu bentuk wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan 

dan memberdayakan masyarakat yang memilki ekonomi lemah sehinnga pola 

pikir masyarakat bisa berubah. 

5. Tujuan pemberdayaan masyarakat secara khusus terdapat pada pasal 4 dan 

tujuan secara umum terdapat pada pasal 7 ayat 2, dalam Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Rukun Warga 

2.7  Konsep Operasional 

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian maka 

dibuatlah suatu konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis, 

yang akan membantu peneliti akan tetapi lebih dikoordinasi kan dalam penelitian 

peneliti ini, berikut ini adalah konsep operasional dalam penelitian ini, yaitu :  
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisa 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Berbasis Rukun 

Warga (PMB-

RW)  di Kota 

Pekanbaru 

(studi kasus 

Kecamatan 

Tampan). 

Peraturan 

Daerah Kota 

Pekanbaru No. 5 

Tahun 2016 

1. Aspek Sosial 

dan 

Kependudukan 

 

 

2. Aspek 

Ekonomi 

Produktif 

 

 

 

 

 

3. Aspek 

Penataan 

Kawasan dan 

Lingkungan 

a. Membangun sarana 

Kesehatan  

b. Membangun sarana 

keamanan  

 

a. Melakukan Sosialisasi 

dan pelaksanaan untuk 

membentuk usaha 

Kelas Menengah 

b. Membangun koperasi 

untuk melakukan 

Simpan Pinjam 

 

a. Pembangunan jalan 

berupa semenisasi 

b.  Melakukan 

pengelolahan 

sampah dalam 

lingkungan RW 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 5 tahun 2016  
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2.8 Kerangka Berfikir 

Analisa Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di 

Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan ) 

 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 

2016 Tentang Program PMB-RW 

 

a. Tahap Sosialisasi 

b. Tahap Pelaksanaan  

c. Tahap Evaluasi 

 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang 

memilki Ekonomi Lemah  

Sumber : Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2016 

 


