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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

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, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

William N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2013:39), mengatakan bahwa 

kebijakan pablik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan 

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut 

tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteran masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) 

mendefinisikan kebijakan 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 
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sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

James E Anderson dalam Hessel dkk (2008:3) mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah “ Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu”. Berdasarkan pendapat berbagai ahli 

tersebut di atas maka 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. 

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public policy merupakan semua 

kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan 

kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan lainnya. 

Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik 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 Riant Nugroho (2011: 142) kebijakan pablik hadir dengan tujuan 

mengatur kehidupan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia 

adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila 

(ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 

(Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan semata-mata 
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kekuasaan), kebijakan pablik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan 

sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai 

tempat tujuan tersebut. 

Menurut Riant Nugroho (2011: 143), 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. 

Sementara Young dan Quinn (dalam Suharno 2008 : 44 ) membahas 

beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik : 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang 

memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

public berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang dimasyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal,melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak. 
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4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga 

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat 

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu. 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah 

–langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud 

atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam 

kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa 

perwakilan lembaga pemerintah. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan 

tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan 

atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki 

sifat yang mengikat dan memaksa. 

Seperti kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran rumah tangga daaya 900 

VA mejadi sebuah Kebijakan terkait dengan program pengurangan subsidi energi. 

Dan untuk mengurangi beban anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang 

setiap tahun nya di bebani dengan besarnya subsidi yang harus di tanggung 

terutama untuk Subsidi Listrik. 



 

 
 

16 

Seperti hal nya kebijakan pemerintah dalam Undang-undang No.30 Tahun 

2007 tentang Energy yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk masyarakat 

kurang mampu dan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini merupakan 

kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI pada saat pembahasan rancangan 

anggaran subsidi listrik dalam APBN TA 2017. Melalui kebijakan ini, pemerintah 

berusaha menghemat anggaran belanja subsidi listrik untuk dialihkan ke alokasi 

pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. 

 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke 

proyek dan ke kegiatan. 

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, 

khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program 

program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya 

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.  

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 
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maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar 

dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan 

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 

65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian.  

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi 

implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 

kebijakan, yaitu:  
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1) Teori George C. Edward  

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. 

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial. 

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
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Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi 

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.  

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-

sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang 

baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna 

melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) 

terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) 

dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar 

berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-

sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya 

organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi 

berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite 

legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi 

negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.  

 

2) Teori Merilee S. Grindle  

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam 

Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 
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Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau 

target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target 

group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah 

letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh 

sumberdaya yang memadai.  

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) 

mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, 

barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh 

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup 

hal-hal berikut: 

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.  

a. Jenis manfaat yaang akan dihasilkan.  

b. Derajat perubahan yang diinginkan.  

c. Kedudukan pembuat kebijakan.  

d. (Siapa) pelaksana program.  

e. Sumber daya yang dihasilkan  

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:  

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.  

b) Karakteristik lembaga dan penguasa.  

c) Kepatuhan dan daya tanggap.  
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Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang 

komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan 

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di 

antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi 

yang diperlukan. 

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni 

karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik 

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan 

variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).  

 

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, 

sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik 

agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses 

komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:  

a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, 

ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 

untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 
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b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan 

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, 

tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-

intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan 

kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. 

c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin 

berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksaan harus konsisten dan 

jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah 

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

 

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang 

menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel 

besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori 

tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan 

Subsidi Listik Tepat Sasaran secara lebih mendalam. 

 

2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik 

Banyak pakar  yang  mengajukan  jenis  kebijakan  publik berdasarkan  

sudut  pandang  masing-masing.  James  Anderson sebagaimana  dikutip  
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Suharno  (2010:  24-25)  menyampaikan  kategori kebijakan publik sebagai 

berikut:  

a. Kebijakan  substantif  versus  kebijakan  procedural  Kebijakan substantif  

yaitu  kebijakan  yang  menyangkut  apa  yang  akan dilakukan oleh 

pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan 

substantif tersebut dapat dijalankan. 

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan 

redistributive Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau  

kemanfaatan  pada  masyarakat  atau  individu.  Kebijakan regulatori  

merupakan  kebijakan  yang  berupa  pembatasan  atau pelarangan  

terhadap  perilaku  individu  atau  kelompok masyarakat.Sedangkan, 

kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi 

kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai 

kelompok dalam masyarakat. 

c. Kebijakan  materal  versus  kebijakan  simbolik  Kebijakan  materal adalah  

kebijakan  yang  memberikan  keuntungan  sumber  daya komplet  pada  

kelompok  sasaran.  Sedangkan,  kebijakan  simbolis adalah kebijakan 

yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. 

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan  

barang privat  (privat  goods)  Kebijakan public  goods adalah kebijakan 

yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, 

kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang 

atau pelayanan untuk pasar bebas.  
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Dari beberapa jenis kebijakan di atas kebijakan subsidi listrik tepat sasaran 

termasuk kedalam jenis Kebijakan Distributif karena merupakan kebijakan dan 

program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong 

kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan 

intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya dimana kegiatan 

tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut. 

 

2.4 Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu 

Berdasarkan konteks ketenagalistrikan di Indonesia, subsidi listrik adalah 

merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh Pemerintah Indonesia kepada PT. 

PLN (Persero) yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan 

untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik dikalikan dengan jumlah kWh 

yang dikonsumsi para pelanggan maksimum 30 kWh per bulan. Tujuan 

pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran adalah untuk memastikan 

agar subsidi listrik hanya diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu 

sesuai amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. 

Sasaran dari Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini adalah rumah 

tangga miskin dan tidak mampu yang tersambung dengan daya listrik 900 VA dan 

terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola 

oleh Kementerian Sosial dan TNP2K melalui Kelompok Kerja Pengelola Data 

Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 
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Menurut BPS kemiskinan dengan  membuat kriteria besarannya 

pengeluaran per orang per hari sebagai acuan. Dalam konteks tersebut 

pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan 

kriteria tersebut.  Untuk mengukur Kemiskinan BPS mempunyai 14 kriteria 

miskin/tidak mampu, yaitu: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air 

hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 

500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan. 
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13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ 

tamat SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 

500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, 

atau barang modal lainnya. 

 

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.  

2.5 Konsep Islam Tentang Unsur Pelaksana Kebijakan 

Konsep implementasi kebijakan pemerintah dalam islam harus memiliki 

unsure keadilan dalam membuat dan mengimplementasi kebijakan, dan Sikap 

jujur dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada 

para pembuat kebijakan atau pemerintah. 

1. Keadilan 

Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan adalah adil jika dia 

mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun 

di desa-desa. Allah berfirman dalam Al-Quran : 

ِ ُشهََدآََٰء بِٱۡلقِۡسِطِۖ َوََل يَۡجِرَمنَُّكۡم َشنَ  ِميَن ّلِِلَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُىاْ ُكىنُىاْ قَىََّّٰ  ٱۡلِدلُىاْ وَُى   َ يََّٰ
َٰٓ لََلَّ عَۡدِدلُىاْ  ًَّٰ اُ  قَۡى ع َلىَ

 بَِما عَۡدَمىُىَ  
َ َخبِيُرُۢ َ  إِ َّ ٱّلِلَّ ِۖ َوٱعَّقُىاْ ٱّلِلَّ   ٨لَۡقَرُب لِىتَّۡقَىيَّٰ

  

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk 

kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah 5 : 8) 
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Ada beberapa faktor yang menunjang keadilan, diantaranya: 

a) Tentang di dalam mengambil keputusan. Tidak berat sebelah dalam 

tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murka ataupun karena 

kecintaan kepada seseorang. Rasululah saw dalam salah satu sabdanya 

mengingatkan agar janganlah seorang hakim memutuskan perkara dalam 

keadaan marah. Emosi yang tidak stabil biasanya seseorang tidak adil dalam 

putusan. 

b) Memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara obyektif. 

Mengumpulkan data dan fakta, sehingga dalam keputusan seadil mungkin. 

 

2. Jujur 

Jujur merupakan suatu sikap yang termasuk golongan al-Akhlaku al-

Karimah (akhlak yang terpuji) yang selalu diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk 

selalu brlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa 

keselamatan. Kejujuran bisa berupa perkataan, bisa juga perbuatan. Jujur 

dalam berkata artinya tidak berdusta, dan jujur dalam perbuatan artinya 

tidak curang. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam 

menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti 

amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Firman Allah 

Swt :  

 

تُِكۡم َولَنتُۡم عَۡدىَُمىَ   نََّٰ اْ لََمَّٰ ُسىَل َوعَُخىنُىَٰٓ َ َوٱلرَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُىاْ ََل عَُخىنُىاْ ٱّلِلَّ   ٧٢يََّٰ
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui 

(Al-Anfal 27) 

 

Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita tidak menghianati Allah. Dan 

hendaknya dalam hal penentuan kebijakan yang ada, apa yang dimaksudkan 

dalam kebijakan bagi masyarakat. 

3. Amanah 

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara 

dan dikembalikan kepada pihak lain untuk pemiliknya. Atau dengan kata 

lain Amanah adalah sifat bisa dipercaya, masyarakat telah memberikan 

kepercayaan kepada pemerintah untuk mengambil dan menetapkan 

kebijakan yang akan dibuat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang 

dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang 

diberikannya itu. Amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahlinya yakni 

pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, 

dinyatakannya apabila menetapkan hukum kepada manusia. Ini berarti 

bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara 

keseluruhan. Dengan demikian baik amanat maupun keadilan harus 

ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. 

2.6 Defenisi Konsep 
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Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada 

karya ilmiah yang berjudul “Implementasi kebijakan Subsidi Listrik Tepat 

Sasaran Rumah Tangga Daya 900 VA di Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis”. adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia 

berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Kebijakan 

Kebijakan merupakan 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. 

3. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk 

melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan 

public (publikcervises) kepada masyarakat. 

4. Subsidi 

Subsidi ialah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan 

atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka 

dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas 
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yang lebih besar atau pada harga murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi 

adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output). 

 

2.5 Indikator Penelitian 

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle tentang keberhasilan suatu 

implementasi di pengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks 

implementasi. 

Tabel 2.1 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Implementasi Kebijakan 

Subsidi Listrik Tepat 

Sasaran Rumah Tangga 

Tidak Mampu  

(Teori Merilee S. Grindle) 

Isi Kebijkan a. Kepentingan yang 

terpengaruhi oleh 

kebijakan 

b. Jenis manfaat yang akan 

dihasilkan 

c. Derajat perubahan yang di 

inginkan. 

d. Kedudukan pembuat 

kebijakan. 

e. (Siapa) Pelaksana 

program. 

f. Sumber daya yang 

dihasilkan. 

 

Konteks 

Implementasi 

a. Sosialisasi 

b. Petugas 

c. Karakteristik 

d. SOP (Standart Operating 

Procedure) 

Sumber: Buku Analisis Kebijakan Publik Subarsono 2011 

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan 

bahwa implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran rumah tangga Tidak 

Mampu dalam program pengurangan subsidi energy di pengaruhi oleh beberapa 

variabel yaitu Konten (isi kebijakan), Konteks Implementasi yang bertujuan agar 

tercapainya Keberhasilan implementasi kebijakan. 

Implementasi Kebijakan Subsidi 

Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga 

daya 900 VA 

Isi Kebijakan Konteks Implementasi 

a. Kepentingan yang terpengaruhi 

oleh kebijakan 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 

c. Derajat perubahan yang di 

inginkan. 

d. Kedudukan pembuat kebijakan. 

e. (Siapa) Pelaksana program. 

f. Sumber daya yang dihasilkan. 

 

a. Sosialisasi 

b. Petugas 

c. Karakteristik 

d. SOP (Standart Operating 

Procedure) 

Kendala Implementasi Kebijakan 

Upaya mengatasi Kendala implementasi 

kebijakan 


