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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, 

Sanksekerta dan Latin. Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa 

Yunani dan Sansekerta yaitu Polis (Negara-Kota) dan dikembangkan dalam 

bahasa Latin menjadi Politician (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris 

Police berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi 

pemerintahan. (dalam Sahya Anggara, 2012:51-52) 

Kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-

problemnya, John Deway mengatakan kebijakan publik membahas soal 

bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan didefenisikan 

serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda 

politik. (dalam Wicaksono, 2006:63) 

Menurut Tromas R Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih 

oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (is whatever 

governments choose to do or not to do). Dalam pengertian seperti ini, maka 

pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang 

dilakukan oleh pemerintah, melain termasuk juga apa saja yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah. (dalam Miftah Thoha, 2008:107-108)  

James E Andesrson, mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan atau pejabat pemerintah yang 

memiliki implikasi mempunyai tujuan tertentu dan tindakan-tindakan yang 
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berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik tidak dalam arti positif didasarkan 

pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa dan mengikat. Jadi pada 

dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah-

masalah rill yang terjadi dalam masyarakat. (dalam Samodra Wibawa, 

2011:2) 

Sedangkan menurut Charles O Jones kebijakan atau policy adalah 

untuk menunjuk prilaku seorang aktor. Misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor dalam 

suatu kegiatan tertentu. (dalam Budi Winarno, 2008:16) 

Kebijakan dapat dikelompokan kedalam sepuluh kelompok yang 

berkaitan dengan kebijakan. Hal ini disebutkan oleh hogwood dan gunn 

menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian 

modern: 

a. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

b. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan 

tertentu yang dikehendaki. 

c. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus. 

d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah. 

e. Kebijakan sebagai suatu pengesahan formal. 

f. Kebijakan sebagai sebuah program. 

g. Kebijakan sebagai output. 

h. Kebijakan sebagai hasil. 
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i. Kebijakan sebagai teori atau model. 

j. Kebijakan sebagai sebuah proses. 

Sepuluh pengelompokan tersebut menerangkan kondisi dari suatu 

keadaan dalam penggunaan istilah kebijakan. Hal ini membuat kebijakan 

dapat ditinjau melalui dimensi historis dan membuat kita menyadari bahwa 

kebijakan memiliki fokus yang berbeda. (dalam Wicaksono, 2006:55) 

Selanjutnya Ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan Negara 

bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa 

yang David Easton sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang 

dalam sistem politik yakni para ketua suku, para eksekutif, para legislator, 

para hakim, para administrator dan lain sebagainya. Mereka inilah yang 

menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat 

dalam urusan-urusan politik dari system politik dan dianggap oleh sebagian 

besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggungjawab atas 

urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan 

tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas 

peran dan kewenangan mereka. Berikut ciri-ciri kebijakan publik: 

a. Kebijaksanaan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada 

tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan 

kebetulan. 

b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 
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oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan 

berdiri sendiri. 

c. Kebijaksanaan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan bukan hanya apa yang 

diinginkan oleh pemerintah dalam bidang tertentu. 

d. Kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif mungkin pula negative. 

(Solichin Abdul Wahab, 2005:5-7) 

Dalam proses pembuatan kebijakan publik memerlukan rasa 

tanggungjawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan 

resiko. Oleh karena itu banyak ahli politik membagi proses penyusunan 

kebijakan kedalam beberapa tahap. Adapun tahap pembuatan kebijakan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Penyusunan agenda: Pada tahap ini adalah tempat dimana setiap masalah 

disaring atau dipilih kira-kira masalah mana yang pantas diagendakan 

untuk dijadikan masalah publik, masalah yang kira-kira paling penting 

haruslah menjadi prioritas.  

b. Formulasi kebijakan: Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk 

mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat 

perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif. 

c. Adopsi kebijakan: Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan 

dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan. 
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d. Implementasi kebijakan: Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh 

unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan 

manusia. 

e. Penilaian kebijakan: Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam 

pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan 

peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan 

kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu ditentukan ukuran-

ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah 

meraih dampak yang diinginkan. (William N Dunn, 2000: 24) 

Dalam pembuatan sebuah kebijakan, terdapat suatu lembaga atau 

pejabat  yang berwenang untuk membuat kebijakan tersebut. Pejabat pembuat 

kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta 

dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik walaupun dalam 

kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang sah untuk 

bertindak dikendalikan oleh orang lain yang termasuk dalam pembuat 

kebijakan secara normative adalah: legislatif, eksekutif, administrator dan 

para hakim. Di Indonesia aktor kebijakan publik (lembaga-lembaga Negara 

dan pemerintah yang berwenang membuat perundangan atau kebijakan) 

adalah: 

a. Majlis permusyawaratan rakyat (MPR): Memiliki wewenang menetapkan 

UUD, menetapkan Tap MPR, dan menetapkan garis-garis besar haluan 

negara (GBHN). 
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b. Dewan perwakilan rakyat (DPR): Memiliki wewenang membentuk 

Undang-Undang bersama dengan presidan. 

c. Presiden: Memiliki wewenang membentuk undang-undang dengan 

persetujuan DPR dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu). 

d. Pemerintah terdiri dari:  

1) Presiden sebagai kepala pemerintah pusat: Memiliki wewenang 

menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan Undang-

Undang (UU), menetapkan Keputusan Presiden (Kepres) dan 

menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang berisi petunjuk-petunjuk 

kepada instansi dibawahnya dalam rangka melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam UUD, Tap MPR, UU, dan PP. 

2) Mentri: Memiliki wewenang menetapkan Peraturan Mentri (Permen) 

atau Keputusan Mentri (Kepmen) sebagai peraturan pelaksanaan.  

3) Lembaga Pemerintah Non Departemen: Memiliki wewenang 

menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis yaitu peraturan 

pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. 

4) Direktorat Jendral (Dirjen): Memiliki wewenang menetapkan atau 

mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis 

dibidangnya masing-masing. 

5) Badan-badan Negara lainnya: Memiliki wewenang mengeluarkan atau 

menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari 
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ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur di bidang 

tugas dan fungsinya masing-masing.  

6) Pemerintah Daerah Provinsi: Memiliki wewenang menetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dengan persetujuan DPRD 

Provinsi.  

7) Pemerintah Kota atau Kabupaten: Memiliki wewenang menetapkan 

Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten (Perda Kota atau Kabupaten) 

dengan persetujuan DPRD Kota atau Kabupaten. 

8) Kepala Desa: Memiliki wewenang menetapkan Peraturan dan 

Keputusan Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).    

e. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi: Memiliki wewenang menetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) bersama dengan Pemerintah 

Daerah Provinsi 

f. Dewan Perwakilan Daerah Kota atau Kabupaten: Memiliki wewenang 

menetapkan Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten bersama dengan 

Pemerintah Kota dan Kabupaten.  

g. Dewan Perwakilan Desa (BPD): Memiliki wewenang menetapkan 

Peraturan Desa atau Keputusan Desa bersama dengan Kepala Desa. 

h. Lembaga-lembaga Negara tersebut memiliki peran dan wewenangnya 

masing-masing untuk membuat perundangan sesuai dengan 

kedudukannya dalam sistem pemerintahan. (Leo Agustino, 2014: 29-44)  
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2.2 Implementasi Kebijakan    

Dalam bukunya yang berjudul Implementation and Public Policy, 

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan Implementasi 

kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan 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 implementasi. 

(dalam Leo Agustino, 2014:139) 

Sedangkan menurut Grindle implementasi merupakan suatu proses 

yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan 

berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. (dalam Harbani Pasolong, 

2010:57) 

Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno dalam bukunya yang 

berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian 

implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan 

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Budi Winarno, 

2005:101) 

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi 
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hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan 

diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Rian 

Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, 

Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa: “Implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua 

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau 

turunan dari kebijakan publik tersebut”. Implementasi kebijakan tersebut, 

tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan 

kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui derivate. 

Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui 

proyek intervensi dan kegiatan intervensi. (Rian Nugroho, 2004:158) 

Implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya 

Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys sebagai berikut: 

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap 

ini menetukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar 

aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes 

seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang 

diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output 

biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi 

kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat 



 

 

21 

timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes  biasanya diukur setelah 

keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”. 

(Dwiyanto Indiahono, 2009:143) 

Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh 

sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini kemudian keduanya 

menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara 

isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang 

mempertalikan kebijakan dengan kinerja (performence). Perubahan, kontrol 

dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-

prosedur implementasi. (Solichin Abdul Wahab, 2012:164) 

Model implementasi George C. Edward III secara botton-topper atau 

berpola dari bawah ke atas. Edward menamakan model implementasi 

kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. 

Selanjutnya George C. Edward III mengemukakan beberapa variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dalam ke empat variabel tersebut 

terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. 

1. Komunikasi. 

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting 

dalam menetukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan 

publik dalam mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para 

pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam 
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melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. 

Terdapat 3 sub indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu: 

a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik. 

b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

c. Konsisten, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau 

dijalankan, karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka 

akan membingungkan masyarakat. 

2. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan suatu hal sangat penting dalam menetukan 

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun sub indikator dari 

sumberdaya, ialah: 

a. Staf: yaitu sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan, 

dimana kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya dibagian staff yang dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak 

memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya. 

b. Informasi: Informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu satu informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kedua 

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 
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c. Wewenang: Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara 

politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementator 

dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menyebabkan 

kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. 

d. Fasilitas: Fasilitas fisik merupakan fakor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, 

mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting 

dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, 

maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang 

harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Adapun 

sub indikator dari disposisi adalah: 

a. Pengangkatan birokrasi: Disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 
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orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, yang mana lebih kepada kepentingan warganya. 

b. Insentif: Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka 

sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk 

memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. 

4. Struktur Birokrasi 

Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah 

tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. 

Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi 

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai 

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Menurut Edward III ada dua karakteristik untuk menjadikan birokrasi 

lebih baik, yaitu: 

a. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai 

(pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).  
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b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-

kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. 

(dalam Leo Agustino, 2014:149-154) 

 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga 

mereka dapat mengakutulisasikan jati dirinya harkat dan martabatnya secara 

maksimal untuk bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri 

(PERGUB Riau No. 15 tahun 2006; kebijakan Umum) 

Menurut suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya untuk memandirkan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan 

yang mereka miliki. 

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

menjadkan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka 

dapat mewujudkan potensi kemampuan yang yang mereka miliki. Dalam 

proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek 

adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah 

orang/ kelompok yang diberdayakan. 

Menurut Anwas (2014:48) pemberdayaan (empowerment) merupakan 

konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Dan pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan 

potensi kemampuan yang mereka miliki. 
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Suharto (2005: 38) pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, 

proses, dan cara-cara pemberdayaan menurut berbagai ahli, yaitu:  

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).  

b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengotrolan atas, dan 

mempengaruhiterhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya (Persons, et al., 1994). 

c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).  

d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkauasa atas) 

kehidupannya (Rappaport, 1984).  

Menurut  HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, 

sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martaabatnya 

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri 

baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Selanjutnya HAW Widjaja 

mengatakan pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan tidak cukup 

hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha 

yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan 

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya 
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potensi masyarakat melelui peran produktivitas dan efisiensi serta 

memperbaiki empat akses: 

a. Akses terhadap sumberdaya alam, 

b. Akses terhadap tiknologi, 

c. Akses terhadap pasar, 

d. Akses terhadap sumber pembiayaan. 

Dari defenisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan  

masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat berkemampuan atau 

berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya memandirikan masyarakat baik yang dilahirkan oleh pemerintah dan 

institusi semacam lembaga swadaya masyarakat. Yang peduli pada 

pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk 

menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat.  

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan 

dengan kesadaran dan partsipasi penuh dari pihak untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembagunan agar 

mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan 

menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan 

kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan 

mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah  “proses menjadi”, 

bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga 

tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. 
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Dalam tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin 

diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. 

Disamping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai 

kemampuan untuk keluar dari kemiskinanya. 

Tahap pengapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat 

miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang 

yang akan diberikan. Tahap ni dilakukan dengan memberikan pelatihan-

pelatihan, dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meninggkatkan life skill 

dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dkenalkan dan dibukakan 

akses kepada sumberdaya kunci yang berada d luar komunitasnya sebagai 

jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Pengkapasitasan 

organsasi melalui restruktirisasi organisasi pelaksanaan sedangkan 

pengapasitasan sistem nilai terkait dengan “aturan main” yang akan 

digunakan dalam menggelola peluang.  

Dengan demi kian, program penaggulangan kemiskinan disusun 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam 

penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan 

prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga 

implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efesien. Melalui 

pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial 

ekonomInya serta mampu mengindentifikasi bidang-bidang yang perlu 

dilakukan perbakan. 
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Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan 

masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang 

rasonal dari masyarakat yang sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung 

pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhanya sendiri dengan usaha 

sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandiran masyarakat 

miskin diajak untuk mengembangkan jejaringan komunikasi sehingga mereka 

bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang 

maju berwawasan jauh kedepan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik. 

 

1.4 Pengertian Desa 

Menurut Peraturan dalam negeri desa  atau yang disebut dengan nama 

lain yang selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukumyang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara 

kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan menurut undang-undang No.32 tahun 2004 yang sekarang 

diubah dengan UU No.6 tahun 2014 desa atau yang disebut dengan nama lain 

, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki 

batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat, yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional 

berada dikabupaten /kota,sebagaimana yang dimaksud dengan UUD negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan 
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mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Setelah menelaah beberapa undang-undang dan peraturan maka 

pemerintah desa menemukan titik terang yaitu membentuk bumdes desa ridan 

permai yang berlandaskan pada peraturan menteri dalam negeri no.4 tahun 

2015 tentang badan usaha milik desa dan membentuk peraturan desa baru 

yang berkaitan dengan bumdes yaitu peraturan desa nomor 04 tahun 2016 

tentang pembentukan usaha milik desa kecamatan bangkinang kota. 

Untuk menyejahterkan rakyat indonesia diperlukan pembangunan 

sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan 

tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai 

proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-Undang desa dapat 

menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai 

dasar pembangunan 10 tahun terakhir yang merupakan wujud keberpihakan 

kepada kelompok masyarakat akar rumput yang dalam piramida 

kependudukan berada yang paling bawah. Undang-Undang Desa yang 

disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memang 

merupakan sesuatu yang istimewa. 

 

2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

BUMDes menutut Undang-undang Peraturan Desa nomor 04 Tahun 2016 
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tentang pemerintah daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan 

pendapatan asli daerah, guna meningkatkan pendapat masyarakat dan desa 

tersebut, pemerintah desa dapat memandirikan Badan Usaha Milik Desa 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Yaitu: 

a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok 

b. Tersedia sumberdaya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal 

terutama kekayaan desa 

c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset pengerak perekonomian masyarakat 

d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 

arga masyarakatyang dikelola secara parsial dan kurang  

BUMDes Desa Redan Permai kecamatan bangkinang kota didirikan 

dan dikelola berdasarkan anggaran rumah tangga (AD/ART), dalam pasal 2 

anggaran dasar (AD) menyebutkan bahwa BUMDes tersebut, dikelola 

berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut: 

a. Transparasi, pengelolaan kegiatan BUMDes harus terbuka sehingga 

dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga 

masyarakat desa secara luas. 

b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah dan 

peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat desa 
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c.  Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat 

secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pegawasan dan 

pelestarian 

d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan 

manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan 

e. Aksetabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan yang harus 

berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa 

sehingga memperoleh masukan dari semua pihak 

f. Otonomi, pengelolaan BUMDes didasarkan pada perhitungan-

perhitungan propesional perusahan yang yang tidak dipengaruhi 

kepentingan kekuasan atau kepentingan lainya 

g. Keterpaduan, pengelolaan BUMDes terpadu dengan kegiatan ekonomi 

lainya didesa 

Kewasdayaan, masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan 

modal BUMDes dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya. 

2.5.1 Peran Badan usaha milik desa (BUMDes)dalam menggerakkan 

ekonomi desa 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi 

masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan 

perekonomian masyarakat di pedesaan. Sehingga, Bumdes sebagai lembaga 

ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. Bumdes yang diciptakan 

dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan 

aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, 
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menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta 

meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa 

akan menjadi desa yang mandiri. BUM Desa sebagai salah satu mitra 

pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan 

perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat dalam mengembangkan usaha. Badan Usaha Milik Desa adalah 

usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal 

dan pengelolaanya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat. Peran BUM Desa 

bagi desa yang menjalankannya:Meningkatlan kesejahteraan masyarakat dan 

BUM Desa pemerintah desa. 

1. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara 

kegiatan ekonomi desa. 

2. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber 

potensi alam dan manusia didesa untuk dikembangkan menjadi sumber 

sumber sumber ekonomi. 

3. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan mewujudkan rencana 

pembangunan khususnya dibidang ekonomi. 

Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 2  UU No. 04 Tahun 2016, 

bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan 

pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUM Desa adalah 

berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya  adalah 
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keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan kehadiran BUM 

Desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi 

lebih sejahtera.Pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi 

desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan 

dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa 

masyarakat, serta mendasari pada prinsip prinsip kooperatife, partisipatif, 

transparasi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable.  Dari semua itu yang 

terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara 

professional dan mandiri. 

2.5.2  Peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan usaha milik desa 

(BUMDes)  

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

menempatkan Desa Ridan Permai menjadi desa yang memiliki hak khusus 

dimana pemerintahan desa mempunyai keleluasaan untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri yang berskala lokal dan bertanggungjawab langsung 

kepada warga masyarakatnya. Desa memilik yang namanya Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) dimana bertujuan untuk memberdayakan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia di Desa Ridan Permai. Hubungan Kepala 

Desa dengan BUMDes merupakan hubungan yang saling terkait karena 

Kepala Desa juga yang menjadi pemimpin dalam BUMDes Desa Ridan 

Permai yang dimana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada 

masyarakat Desa. 



 

 

35 

Keberadaan BUMDes di Desa Ridan Permai seharusnya sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, 

akan tetapi lambat laun keberadaan BUMDes sendiri semakin 

dikesampingkan oleh masyarakat desa dikarenakan BUMDes sendiri tidak 

dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan kepala desa 

sangat dibutuhkan untuk mulai kembali mengembangkan BUMDes, peranan 

kepala desa seperti Mobilisator, Fasilitator, dan Motivator yang harus 

diterapkan untuk mengembangkan BUMDes dengan fasilitas-fasilitas yang 

disediakan dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam 

proses pembangunan di desa. Sehingga keberadaan BUMDes itu sendiri 

memilik manfaat buat kehidupan masyarakat sehingga menciptakan 

kesejahteraan pada masyarakat sesuai dengan pemberlakuan undang-undang 

desa. Pemberlakuan undang undang desa dipakai sebagai tolok ukur 

keberhasilan penerapan undang-undang tersebut dalam proses pembangunan 

di Desa Ridan Permai. 

 

2.6 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan 

diperlukan proses pemberdayaan. Program pemberdayaan desa melalui sektor 

usaha ekonomi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk program 

penanggulangan kemiskinan bertujuan mempercepat penanggulangan 

kemiskinan melalui pengembangan ekonomi ekonomi masyarakat dengan 

pembinaan dana usaha desa menuju kemandirian desa. Dana usaha desa 

adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekeninng desa dan hanya 
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didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok atau 

perorangan melalui lembaga  usaha ekonomi simpan pinjam, program 

pemberdayaan desa sektor usaha ekonomi simpan pinjam merupakan 

lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keungan untuk menunjang usaha 

ekonomi produktif didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga 

untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan 

dana dari penyaluran kredit tersebut. (PERGUB Riau No. 78 Tahun 2009: 

Kebijakan Umum). 

 

2.7 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Al-Qur‟an  kitab suci yang sakral bagi umat Islam, al-quran menjadi 

pedoman bagi umat Islam pada khususnya. Pemberdayaan adalah salah satu 

visi-misi al-qur‟an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-qur‟an terus 

berlaku sakral sampai kapanpun dan dimanapun. Komitmen al-qur‟an 

menegakan pemberdayaan sangat eksplisit.  

Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan, pemberdayaan didalam 

al-qur‟an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang 

banyak disebut dalam al-qur‟an setelah kata allah dan ilmu. Agenda 

pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah 

SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qu‟an surah Ali-Imran ayat 110 yang 

berbunyi: 
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Artinya “kamu adalah umat yang dilahirkan untuk manusia menyuruh 

kepada yang ma’ruf, dan mencengah yang mungkar dan beriman 

kepada allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik 

bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang pasik.” 

 

Dua pertiga ayat-ayat Al-Qur‟an berisi tentang keharusan menegakan 

keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezdaliman, dalam Al-

Qur‟an dengan tegas mengatakan bahwa kita di anjurkan untuk membantu 

kalanan orang miskin, karena sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan itu 

datang dari Allah SWT. Agar kita sama-sama bisa berbagi terutama kepada 

orang-orang miskin. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an, Surat  Al-

Hasyr ayat 7 yang berbunyi; 

                                 

                          

                             

 
Artinya “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan allah kepada 

rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

maka adalah untuk allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jagan beredar diantara orang-orang 

kaya saja diantara kaum. Apa yang diberi rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 

Dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya allah amat keras 

hukumnya (Qs.59:7) 
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Berdasarkan prinsip ini,maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam 

Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu 

menggunakan indikator PDB (produk indikator bruto) dan perkapita. Dalam 

Islam pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan 

ekonomi, bukanlah pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi 

kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memperioritaskan pengentasan 

kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu Islam menekankan 

keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep Islam, 

pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari suatu yang tak 

terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang implementasi program usaha ekonomi desa simpan 

pinjam (UED-SP) sudah pernah dilakukan peneliti oleh peneliti diantaranya 

yaitu: 

1. Muhammad Arifin, dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (studi Badan 

Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu) Di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014, Dengan hasil penelitian 

sebagai berikut :  

a. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam 

pengembangan bidang usaha milik desa di dua desa yaitu desa lubuk 

kerpat dan desa sei sitolang. 
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b. Masih banyak nya jumlah peminjam yang tidak tepat waktudalam 

mengembalikkan pinjaman sehingga menyebakn keterlambatan 

penyaluran dana bagi daftar tunggu. 

c. Adanya penyalahgunaan pinjaman dari pemanfat bukan untuk 

usahanya melainkan untuk hal lain sehingga penungkakn terjadi.        

2. Elviya Husna, Dengan judul Implementasi Pelaksanaan program 

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui UED-SP desa 

Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,Di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017. Pelaksanaan 

kegiatan UED-SP yang berlokasi di Desa Balai Makam Kecamatan 

Mandau masih mengalami beberapa kendala dalam waktu pengembalian 

pinjaman seperti: 

a. Pemanfaat tidak mampu mengembalikan Pinjaman Dana Bantuan 

Usaha Ekonomi Desa pada tepat Waktu, yang mana telah sepakati 

dalam surat perjanjian pemberian kredit sewaktu pemanfaat 

melakukan pinjam. 

b. Kemacetan dalam pengembalian pinjaman dana bantuan Usaha 

Ekonomi Desa juga 

c. mengakibatkan dampak negatif terhadap penggelola UED-SP, yang 

mana mereka sulit untuk menggulirkan bantuan kepda masyarakat 

lain. 

Adapun penyebab terjadinya penunggakan yaitu karena pemanfaat 

kurang memanfaatkan Dana Usaha Ekonomi Tersebut dengan 
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semestinya, salah menggunakan pinjaman seperti pinjaman digunakan 

untuk pembagunan rumah atau membayar pinjaman di bank, usaha yang 

dibuat oleh pemanfaat tdak berjalan dengan lancar. 

3. Nama Dewi Karnova, dengan judul Evaluasi Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti 

Kabupaten Singingi di Universitas Riau pada tahun 2012 dengan hasil 

penelitiannya sebagai berikut : 

a. Evaluasi program UED-SP Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Singingi dengan menggunakan alat 

evaluasi input, proses, ouput,outcome,impact, dan feedback „ tidak 

berhasi‟ karena tidak tercapainya semua indikator yang telah di 

tentukan. 

b. Faktor-faktor yang menghambat program UED-SP Harapan Bunda di 

Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Singingiyaitu faktor 

sumber daya manusia (SDM), Faktor Budaya. 

4. Herlina Rahayu Asri, Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau pada tahun 2017, dengan judul Analisis Prosedur Administrasi 

Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Kualu 

Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagai manakah prosedur administrasi simpan 

pinjam pada badan usaha milik desa (BUMDes)  populasi dan sampel 

dalam penelitin ini yaitu pemanfaat usaha simpan pinjam sebanyak 78 

orang dengan menggunakan teknik probability dan pengurus BUMDes 
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menggunakan teknik sampling jenuh, sedangkan untuk pemerintahan desa 

menggunakan teknik sampling purposive berdsarkan hasil angket 

penelitian prosedur administrasi tersebut dikategorikan cukup sesuai 

dengan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga BUMDes Kualu Nenas. 

Adapun alasan Penulis melakukan penelitian tentang Implementasi 

Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan 

Permai Kecamatan Bangkinang Kota yaitu, penelitian ini mempunyai 

permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu terutama pada 

tempat lokasi dan waktu penelitian. Adapun permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah tunggakan oleh pemanfaaat pada BUMDes Ridan Permai 

Kecamatan Bangkinang Kota. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran  

  Adapun kerangka pemikiran dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Implementasi Kebijakan 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur birokrasi 

 

Implementasi usaha simpan 

pinjam milik desa (BUMDes) 

 

Persedian dan pemberian  usaha 

simpan pinjam 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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2.10 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep adalah dan defenisi yang digunakan untuk 

mengambarkan secara abstrak kejadian, keadan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun,2006;33) 

konsep-konsep yang tealah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, 

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan 

peneliti,maka dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yng 

dikemukakan pada telah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam 

penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, 

dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, 

yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut: 

a. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan (is whatever governments choose to do 

or not to do). 

b. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan 

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

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan. 

c. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. 

d. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam memperkuat 
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perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

desa. 

e. Usaha ekonomi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk program 

penanggulangan kemiskinan bertujuan mempercepat penanggulangan 

kemiskinan melalui pengembangan ekonomi ekonomi masyarakat 

dengan pembinaan dana usaha desa menuju kemandirian desa. 

 

2.11  Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat 

diukur dan gejala-gejalanya yang memberikan arti pada variabel tersebut. 

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan 

serta memudahkan pemahamnya, maka dioperasionalkan konsep yang 

dipakai yaitu:  

Tabel 2.1  

Konsep Operasional 

 

Konsep operasional Indikator Sub indikator 

Implementasi usaha 

simpan pinjam pada 

badan usaha milik 

desa (BUMDes) Desa 

Ridan Permai 

Kecamatan 

Bangkinang Kota 

a. Komunikasi b. Transmisi 

c. Kejelasan 

d. Konsisten 

b.   Sumberdaya a. Staf 

b. Informasi 

c. Wewenang 

d. Fasilitas 

c. Disposisi a. Pengangkatan 

birokrasi 

b. Insentif 

d. Struktur birokrasi a. SOP  

b. Fragmentasi  

Sumber: Leo Agustino, (2008: 149-154) 

 


