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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan 

dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku 

atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan 

serba kebetulan. 

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri 

sendiri. 

Wujud kebijakan publik yang agaknya paling konkret. Artinya, ia 

dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang 

telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan 

kebijakan. 

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan 

istilah policy. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan 

sebagai rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); pernyataan cita-cita-cita, tujuan, 

prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Kebijakan publik adalah, “seragkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan oleh seeorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
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tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan 

agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud Carl 

Frieddrich (dalam leo agustino 2014:7). 

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu 

darikata policy sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata Wisdom. Dalam 

konstek tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda 

dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan 

bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan 

lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada 

didalamnya termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses 

pembuatan kebijakan itu sesunguhnya merupakan sebuah proses politik Islamy 

(2007: 12). 

James Anerson (dalam leo agustino 2014:7) memberikan pengertian 

atas defenisi kebijakan public, dalam bukunya Public Policy Making, sebagai 

berikut: “serangkaian kegiata yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” 

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan 

oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, krakteristik khusus dari 

kebijakan public adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa 

yang disebut David Easton (dalam leo agustino 2014:8) sebagai “otoritas” 

dalam sistem politik, yaitu: “para administrator, penasehat, para raja, dan 
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sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas 

dalam system politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu 

adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan politik sehari-hari dan 

mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada stu 

titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian kelak diterima 

serta mengikat sebagian anggota masyarakat salama waktu tertentu. 

Secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminilogi 

“kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminoligikan dengan 

“wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan 

sebagai suatu “pernyataan kehendak”, dalam bahasa politik diistilahkan 

segabagai “statemen of intens” atau perumusan keinginan  

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. 

Maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan  

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implicit. 

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu  
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8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi. 

9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah. 

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif 

 

2.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik 

 Menurut Thomas R. Dye bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai 

kebijakan jika memiliki 4 unsur, yaitu: 

1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti ada keinginan atau sejumlah 

kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. 

2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti ada kewewenangan yang 

dimiliki atau yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik 

kewenangan dan atau pada kesatuan system seperti lembaga atau asosiasi, 

terlepas dari mana kewengan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan 

pengangkatan atau melalui suatu prosesdemokrasi. Seseorang pemegang 

otoritas beroleh atribut sebagai pejabat (administrator, excutive, politisi, 

aparatur Negara atau aparat teknis dengan kapasitas sebagai aparatur 

pemerintah). Sedangkan lembaga yang memiliki atau memperoleh otoritas 

adalah setiap kesatuan lingkungan kerja yang mengembangkan bidang tugas 

dan fungsi tertentu seperti departemen, lembaga non departemen, badan, 

dinas, jawatan, daerah (swapraja dan swantatra), unit pelaksana tugas/daerah 

dan Negara sekalipun. Mereka para pemilik atau yang memperoleh otoritas 

adalah subyek kebijakan atau para pelaku pemerintah. 
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3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan 

pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, 

bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan 

kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya. Pengaturan yang 

dilakukan didasarkan pada keberlakuan teori melalui kegiatan administrasi, 

melalui kegiatan pengolahan (manajemen, dan melalui penuangan kehendak 

lewat aturan perundangan yang berlaku. Kesemuanya diarahkan pada 

terciptanya ketertiban dalam kehidupan organisasi. 

4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, 

dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan 

dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau 

penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan 

mempertimbangkan peran dan status. 

 

2.3 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik 

 Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang 

sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan 

ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda 

dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan 

dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan 

kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai 

masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.  

2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating) 

 Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda 

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah.  

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan(Policy Adoption) 

 Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. 

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan 

niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir 

pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi 

simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk 

mendukung pemerintah. 

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 

 Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut 

kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali 

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan 

berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan 

kebijakan.Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah 

tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka 

mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-

kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini 

mungkin. 

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) 

 Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 

implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu 

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada 

tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan 

masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak 

kebijakan.  

 

2.4 Implementasi kebijakan publik 

Implementasi kebijakan adalah suatu proses, keluaran (output) dan hasil 

akhir (outcome). Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan 

sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisisions) dan 

tindakan (action) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau 

keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. 

http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian-kebijakan-publik-public.html
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Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai 

bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah 

ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama 

diantara beragam pemangku kepentingan (Stakeholers), aktor, organisasi 

(publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan 

untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tententu yang 

dikehendaki. 

Kamus Webster, secara lexicografis merumuskan istilah to implement 

(mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to 

(menimbulkan dampak/akibat terhadapat sesuatu). Makan implementasi 

kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan 

kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan peerintah, 

keputusan peradilan, pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden. 

Menurut Van Meter dan Van HOM (dalam leo agustino 2014:139) 

merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baikindividual atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

 

2.5 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

George C. Edward III dalam Leo Agustino (2014:150) mengajukan  

empat variable atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan, yaitu : 
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1. Komunikasi 

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan menurut George III dalam Leo Agustino (2014:150) adalah 

komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang 

efektif terjadi apabila para pembuat pembuat keputusan sudah mengetahui 

apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi 

berjalan dengan baik. Sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan 

implementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian 

personalia yang tepat. Selain itu selain itu, kebijakan yang 

dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi 

(atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan 

dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur 

keberhasilan variable komunikasi yaitu : 

a. Transmisi; penyaluran komunikasi antara pegawai dinas 

kesehatanyang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi 

yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi 

adalah adanya salah pengertian (miscommunication). 

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima olehpegawai haruslah jelas dan 

tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan 
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kebijakan tidak selalu mengahalangi implementasi, pada tataran 

tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam 

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut 

justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

c. Konsisten; perintah yang diberikan kepada pegawai dinas kesehatan 

dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas 

untuk ditetapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan 

sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan. 

2. Sumber Daya 

Variable kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting 

dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III 

dalam Leo Agustino (2008 :151-152). Indikator sumber daya terdiri dari 

beberapa elemen, yaitu : 

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf, 

jumlah dan kemampuan staf dinas kesehatan haruslah mencukupi dan 

kompeten dalam bidangnya. Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf 

yang tidak mencukupi, memandai, ataupun tidak kompeten  

dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak 

cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan 
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kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang 

diinginkan kebijakan itu sendiri. 

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan saat mereka diberikan perintah. Kedua, 

informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan 

dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus 

mengetahui apakah orang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut patuh terhadap hukum. 

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 

regitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para 

implementor dimata publik tidak terligitimasi, sehingga dapat 

menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks 

yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi 

kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan diselewengkan oleh 

para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kelompoknya. 

d. Fasilitas; fasilitas fisik yang ada didinas kesehatankota pekanbaru 

haruslah memadai dan mencukupi, ini adalah merupakan faktor 

penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin 
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memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan 

dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa 

adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Variable ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah diposisi. Hal-hal yang perlu dicermati pada variable 

disposisi, menurut Goerge C. Edward III dalam Leo Agustino (2008:152-

153), adalah : 

a. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan 

dipuskeksmas payung sekaki haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakn yang telah ditetapkan. 

b. Insentif; Edwardd menyatakan bahwa salah satu teknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana 

adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya 

orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka 

memanipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi 

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 
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melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi. 

4. Struktur birokrasi 

Menurut Goerge C. Edward III dalam Leo Agustino (2014:153-

154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik 

adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan 

suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa 

yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak 

dapat dilaksanakan atau direalisasikan kerana terdapatnya kelemahan 

dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut 

adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif 

pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber 

daya-sumber daya menjadi tidak efektif  dan menghambat jalannya 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan kordinasi dengan baik. 

Dua karakteristik, menurut Goerge C. Edward III, yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, 

yaitu dengan melakukan : 

a. Standar Opening Prosedures (SOPSs); yaitu adanya standar opening 

prosedures dalam panduan pegawai dinas kesehatan kota pekanbaru 

untuk melaksanakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para 
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pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang 

ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. 

b. Fregmentasi; adalah ada upayanya penyebaran tanggungjawab 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktifitas pegawai dinas kesehatan 

kota  pekanbaru dalam beberapa unit kerja.  

Model Mazmanian dan Sabatiar adalah model yang dikembangkan 

Hogwood dan Sabatier (Wibawa, 1995), model yang disusun atas dasar 

proses implementasi kebijakan. Sebagai suatu proses, ditegaskan bahwa 

dalam tahapan implementasi kebijakan terdapat tiga variable bebas yang 

dapat berpengaruh, yaitu: 

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, 

2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. 

3. Variable di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. 

Model hogwood dan Gun, model yang dikembangkan oleh Hogwood 

dan Gunn yang menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan 

Negara secara sempurna diperlukan beberapa syara: 

1. Hal yang akan ditimbulkan gangguan/kendala yang serius 

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 

4. Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

Kausalitas yang andal 
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5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya 

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil 

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

10. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  

Model yang dikembangkan oleh Mirilee S. Grindle dalam Leo 

Agustino (2014:154) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus 

didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai 

berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan 

memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat individu dan kelompok 

sert perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang 

dilaksanakan. 

Indikator isi kebijakan menurut Mirilee S. Grindle dalam Leo 

Agustino (2014:154-155) adalah sebagai berikut : 

1. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi 

2. Tipe manfaat 

3. Derajat perubahan yang diharapkan 

4. Letak pengambilan keputusan 

5. Pelaksanaan program 

6. Sumber daya yang dilibatkan. 
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2.6 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut  Bambang  Sunggono,  implementasi  kebijakan  mempunyai 

beberapa faktor penghambat, yaitu: 

1. Isi kebijakan 

Pertama,  implementasi  kebijakan  gagal  karena  masih  samarnya  isi 

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 

terperinci,sarana-sarana  dan  penerapan  prioritas,  atau  program-

programkebijakan  terlalu  umum  atau  sama  sekali  tidak  ada. Kedua,  

karenakurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang 

akandilaksanakan. Ketiga, kebijakan  yang akan diimplementasiakan 

dapatjuga  menunjukkan  adanya  kekurangan-kekurangan  yang  

sangatberarti. Keempat,  penyebab  lain  dari  timbulnya  

kegagalanimplementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena 

kekurangankekurangan  yang  menyangkut  sumber  daya-sumber  daya  

pembantu,misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga 

manusia. 

2. Informasi 

Implementasi  kebijakan  publik  mengasumsikan  bahwa  parapemegang  

peran  yang  terlibat  langsung  mempunyai  informasi  yangperlu atau 

sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya denganbaik. Informasi 

ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguankomunikasi. 

3. Dukungan 

Pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  akan  sangat  sulit  apabila  

padapengimlementasiannya  tidak  cukup  dukungan  untuk  

pelaksanaankebijakan tersebut. 
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4. Pembagian Potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi 

suatukebijakan  publik  juga  ditentukan  aspek  pembagian  potensi  

diantarapara pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini 

berkaitandengan  diferensiasi  tugas  dan  wewenang  organisasi  

pelaksana.Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-

masalahapabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang 

disesuaikandengan  pembagian  tugas  atau  ditandai  oleh  adanya 

pembatasanpembatasan yang kurang jelas. 

 

2.7 Pengertian Peraturan Wali kota 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan pada pasal 1 angka 8  yang 

dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/ kota adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten /Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. 

 

2.8 Konsep Kawasan Tanpa Rokok  

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana 

rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan 

zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok adalah kegiatan 

membakar dan / menghisap rokok. 
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Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area  yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan  merokok  atau  kegitan  memproduksi,  menjual,  

mengiklankan,  dan/atau mempromosikan produk tembakau.Penetapan  

Kawasan  Tanpa  Rokok  merupakan  upaya  perlindungan  untuk masyarakat  

terhadap  resiko  ancaman  gangguan  kesehatan  karena  lingkungan. 

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat 

umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana 

pendidikan yang sehat, nyaman  dan  aman,  tidak  terganggu  asap  rokok,  

dapat  memberikan  citra  yang positif,  menegakkan  etika  merokok,  

mewujudkan  generasi  muda  yang  sehat, meningkatkan produktivitas kerja 

yang optimal, menurunkan angka  perokok dan mencegah  perokok  pemula,  

memberikan  hak  kepada  orang  yang  tidak  merokok untuk  tidak  terkena  

dampak  racun  rokok  yang  sangat  banyak  terkandung  dalam asap  rokok  

dan  mencegah  meningkatnya  penyakit  yang  disebabkan  oleh  rokok dan 

asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif. (Lily S 

Sulistyowati, 2011 : 6). 

Dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  

mengamanatkan dalam  upaya  menciptakan  lingkungan  yang  sehat,  maka  

setiap  orang berkewajiban  menghormati  hak  orang  lain  dalam  

memperoleh  lingkungan  yang sehat,  baik  fisik,  biologi,  maupun  sosial  

dan  setiap  orang  berkewajiban  untuk berperilaku  hidup  sehat  dalam  

mewujudkan,  mempertahankan,  serta  memajukan kesehatan yang setinggi-

tingginya.  



   30 

 

Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan  menerapkan  

Kawasan  Tanpa  Rokok.  Dalam  Peraturan  Bersama Menteri  Kesehatan  

dan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No. 188/Menkes/PB/I/2011  

No.  7  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Kawasan  Tanpa  Rokok,  

bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kawasan  Tanpa  Rokok adalah ruangan  

atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. 

Penetapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  merupakan  upaya  perlindungan 

yang  efektif dari bahaya asap rokok, memberikan  ruang dan lingkungan yang 

bersih dan sehat bagi  masyarakat  serta  melindungi  kesehatan  masyarakat  

secara  umum  dari dampak  buruk  merokok  baik  langsung  maupun  tidak  

langsung.  Terdapat  empat alasan  dalam  mengembangkan  Kawasan  Tanpa  

Rokok  yaitu  untuk  melindungianak-anak dan bukan perokok dari resiko 

terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang 

rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku 

yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi  konsumsi  

rokok  dengan  menciptakan  lingkungan  yang  mendorong perokok  untuk  

berhenti  atau  yang  terus  merokok  untuk  mengurangi  konsumsi rokoknya. 

Zat yang terkandung dalam rokok di antaranya sebagai berikut. 

1. Hydrogen sianida yang biasa digunakan untuk hukuman mati 

2. Ammonia yang biasa digunakan untuk pembersih lantai 

3. Toluene yang biasa digunakan untuk pelarut industry 

4. Arsenik yaitu racun semut putih yang juga mematikan manusia 

5. Butana yang biasa digunakan untuk bahan bahan bakar korek api 
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6. Aseton yang biasa digunakan untuk penghapus cat 

7. Methanol yang biasa digunakan untuk bahan bakar roket 

8. Naftalena atau kapur barus 

9. Cadmium biasa digunakan sebagai aki mobil 

10. Vinil klorida sebagai bahan plastik  PVC 

11. Karbon monoksida merupakan gas berbahaya dari knalpot. Gas ini 

cendrung berikatan kuat dengan hemoglobin dalam sel darah merah. 

12. Nikotin yang meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, 

menimbulkan penyempitan pembuluh darh tepi, serta menyebabkan 

ketagihan atau ketergantungan pemakainya 

13. Tar merupakan kumpulan beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat 

asap rokok,. Tar bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Pada saat 

diisap tar masuk rongga mulut sebagai uap. Setelah dingin tar menjadi 

padat dan membentuk endapan berwarna cokelat pada permukaan gigi, 

saluran pernafasan, dan paru-paru. 

Berdasarkan peraturan walikota pekanbaru No 39 Tahun 2014 pada 

pasal 3 penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk : 

1. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan 

dari bahaya asap rokok; 

2. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; 

3. Membudayakan hidup sehat; dan 

4. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula. 
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Berikut ini adalah Prinsip Penerapan 100%  Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR)  yaitu : 

1. Kawasan yang tidak ada orang yang merokok didalam gedung; 

2. Tidak ada ruangan merokok di dalam gedung; 

3. Tidak tercium bau rokok di dalam gedung; 

4. Tidak ada punting rokok di dalam gedung; 

5. Tidak ada asbak dan korek api di dalam gedung; 

6. Tidak ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk 

sponsor, promosi, dan iklan rokok; 

7. Tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung; dan 

8. Ada tanda kawasan tanpa rokok . 

Peraturan walikota pekanbaru No 39 Tahun 2014 pada pasal 8 

dijelaskan bahwa setiap pimpinan dan penanggung jawab KTR wajib untuk : 

1. melakukan pengawasan internal pada tempat atau lokasi yangmenjadi 

tanggung jawabnya. 

2. melarang setiap orang yang merokok di KTR di wilayah yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

3. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau lokasi yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

4. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua 

pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah 

terbaca atau di dengar baik. 
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Sanksi administrative berdasarkan peraturan walikota nomor 39 tahun 

2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) BAB VII yaitu : 

1. Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa 

a. Peringatan tertulis: 

b. Perhentian sementara kegiatan; dan/atau 

c. Pencabutan izin 

2. tata cara pemberian sanksi administrasi di KTR : 

a. walikota dan/atau kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis 

kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR. 

b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, 

pimpinan atau penangungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi 

berupa pencabutan izin. 

3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh 

walikota atau pejabat yang berwenang. 

 

2.9 Pandangan Islam Tentang Hukum Merokok 

Tembakau yang merupakan bahan baku rokok telah dikenal oleh umat 

Islam pada akhir abad ke-10 Hijriyah, yang dibawa oleh para pedagang 

Spanyol. Semenjak itulah kaum muslimin mulai mengenal rokok. Sebagian 

kalangan berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh. Mereka berdalil 

bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat dalil yang 

melarangnya, berdasarkan firman Allah: 



   34 

 

                      

                      

                             

                        

         

Artinya : “Orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang 

ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 

ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar 

dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang 

dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang 

yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-

orang yang beruntung” (QS. Al-A’araaf: 157) 

 

Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

menghalalkan segala yang baik bagi manusia. Secara ilmu pengetahuan 

kesehatan, Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran 

telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh 

penggunanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman: 

                          

                             

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu“ (QS. An-Nisaa: 29). 
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Rokok baru ada 500 tahun yang lalu, dan tidak dikenal di masa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, para sahabat, tabiin, tabi’ tabiin, 

maupun ulama penulis hadis setelahnya. Bagaimana mungkin akan dicari dalil 

khusus yang melarang rokok. Sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa 

merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau 

tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah 

yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sebagaimana ditunjukkan dalam 

sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam: 

ل البصل والثوم والكراث فال يقربه مسجدوا، فإن المالئكة تتأذى مما مه أك

 يتأذى مىه بىو آدم

Artinya :“Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih 

(mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid 

kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang 

mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap).” (HR. Muslim). 

 

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya 

haram, pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi’i, wafat: 

1069 H). Dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh al-Mahalli (jilid I, Hal. 

69), beliau mengatakan: “Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan 

akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi, oleh karena itu para 

ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok 

dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya”. 

Ibnu Allan (ulama Madzhab Syafi’i, wafat: 1057H), as-Sanhury (Mufti 

Mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 H), al-Buhuty (Ulama Mazhab Hanbali, 

wafat: 1051 H), as-Surunbulaly (Ulama Madzhab Hanafi, wafat: 1069 H) juga 

menfatwakan haram hukumnya merokok. 
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Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa khilafah Utsmani pada 

abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok 

yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama menegaskan 

haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang 

menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat 

merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang 

menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. 

Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan 

dirinya melalui firman-Nya: 

                        

       

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 

dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik” (QS. Al Baqarah: 195). 

 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda: 

ِضراارَا ضاراراواَلا  َلا
“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain 

baik permulaan ataupun balasan.” (HR. Ibnu Majah. Hadis ini di shahihkan 

oleh Albani). 

 

Fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, 

seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok, begitu juga Dewan Fatwa Arab 

Saudi yang mengharamkan rokok, melalui fatwa nomor: (4947), yang 

menyatakan, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya 

(tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok 

menyebabkan bahaya yang begitu besar”. 
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2.10 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi 

kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulislah 

batasan-batasan kosep yang digunakan untuk pembahasan yaitu : 

1. Definisi kebijakanseragkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh 

seeorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan 

2. Implementasi kebijakan adalah suatu proses, keluaran (output) dan hasil 

akhir (outcome). Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan 

sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisisions) dan 

tindakan (action) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau 

keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. 

3. kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan 

atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk 

tembakau.  

4. Peraturan walikota perundangan-undangan yang dibuat oleh walikota 

dengan persetujuan DPRD. 

5. Perangkat daerah yang dimaksud yaitu dinas kesehatan kota pekanbaru. 
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2.11 Konsep operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat 

yang didefenisikan yang dapat diamati, sehingga apa yang dilakukan oleh 

peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. Adapun penjelasan dari 

konsep operasional yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan menurut George C Edward III dalam Agustino Leo (2008 : 150) 

adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat pembuat 

keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat 

berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap 

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditansmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu selain 

itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan 

konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar 

para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten 

dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam 

masyarakat. 

Terdapat tiga indicator yang dapat dipakai dalam mengukur 

keberhasilan variable komunikasi yaitu : 
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a. Transmisi;  

b. Kejelasan; 

c. Konsisten;  

2. Sumber Daya 

Variable kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting 

dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edwardd III 

dalam Agustino Leo (2008 :151-152). Indicator sumberdaya terdiri dari 

beberapa elemen, yaitu : 

a. Staf; 

b. Informasi;  

c. Wewenang;  

d. Fasilitas;  

3. Disposisi 

Variable ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah diposisi. Hal-hal yang perlu dicermati pada variable 

disposisi, menurut Goerge C. Edward III dalam Agustino Leo (2008:152-

153), adalah : 

a. Pengangkatan birokrasi 

b. Insentif;  

4. Struktur birokrasi 

Menurut George C. Edward III dalam Agustino Leo (2008 : 153-

154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik 
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adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan 

suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa 

yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak 

dapat dilaksanakan atau direalisasikan kerana terdapatnya kelemahan 

dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut 

adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif 

pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber 

daya-sumber daya menjadi tidak efektif  dan menghambat jalannya 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan kordinasi dengan baik. 

Dua karakteristik, menurut George C. Edward III, yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, 

yaitu dengan melakukan : 

a. Standar Opening Prosedures (SOPs); 

b. Fregmentasi;  
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi Kawasan 

tanpa Rokok (KTR) 

pada dinas kesehatan 

kota pekanbaru 

Komunikasi a. Transmisi 

b. Kejelasan 

c. Konsistensi 

 Sumber daya a. Staf 

b. Informasi 

c. Wewenang 

d. Fasilitas 

 Disposisi a. Pengankatan birokrasi 

b. Insetif 

 Struktur 

birokrasi 

a. SOPs 

b. Frekmentasi 

 

Sumber : George C. Edwar III dalam Agustino,Leo.Dasar-Dasar Kebijakan 

Publik Bandung:Alfabeta,cv: 2014 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.11 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Penulis, diadaptasi dari Teori George C.Edward III dalam 

Agustino Leo (2014). 

Implementasi Kawasan tanpa Rokok 

(KTR) pada dinas kesehatan kota 

pekanbaru 

Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur 

Birokrasi 

Telah di Implementasikan dengan baik 

a. Transmisi 

b. Kejelasan 

c. Koinsisten 

a. Staf 

b. Informasi 

c. Wewenang 

d. Fasilitas 

a. Pengankatan 

birokrasi 

b. Insetif 

c. Standar 

Opening 

Prosedures 

(SOPs); 

d. Fregmentasi 


