
13 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1  Implementasi Kebijakan 

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Suharsono (2008 : 187) Implementasi kebijakan publik merupakan upaya 

pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat.  

Menurut Wibawa (dalam Hessel dkk, 2008 : 7), Implementasi kebijakan 

merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya 

tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-

instruksi eksekutif yang penting atas keputusan perundangan.  

Menurut Winarno (2005:101), 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. 

Menurut Afan Gaffar ( 2009:295), Implementasi merupakan salah satu  

tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah 

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu 

rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat 

sehingga kebijakan tersebut dapat mebawa hasil sebagaimana yang diharapkan. 
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Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan 

beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen 

dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. 

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah 

proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti 

dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan 

kebijakan. 

Dari beberapa definisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan 

implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang 

telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam 

rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.2  Kebijakan Publik 

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Winarno 

(2005 : 15) dalam bukunya “understanding public policy” mengemukakan bahwa 

kebijakan publik adalah ”  a whatever goverment choose to do or no to do” 

artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

R. Dyemengatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu 

maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua 

tindakan pemerintah jadii bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 

kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh 
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pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

Kebijkan publik dalam hal ini bukan semata-mata merupakan pernyataan 

atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja tetapi harus 

mengandung manfaat besar bagi warganya dan sebaiknya kebijakan tersebut tidak 

menimbulkan persoalan yang merugikan, sehingga disinilah letaknya pemerintah 

harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. 

Parsons dalam Tahir(2014 : 24)memberikan gagasan  tentang kebijakan 

adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan publik. 

Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah 

manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha 

untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan. 

Sementara itu Nugroho (2009 : 55)mengatakan kebijakan publik adalah 

keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk 

merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi 

untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat yang 

transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. 

Abidin (2012 : 19)mengemukakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau 

mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. 

Menurut Edi Suharto (2010 : 7) Kebijakan adalah prinsip atau cara 

bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dari pendapat 
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Edi Suharto mengindikasikan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang 

digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pencapaian tujuan. 

Selanjutnya definisi kebijakan menurut Titmus yang dikutip oleh Edi Suharto 

(2010:7) mengatakan bahwa kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur 

tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut 

Titmus senantiasa berorientasi kepada masalah-masalah dan berorientasi kepada 

tindakan yang dibuat secara terencana dalam mencapai tujuan tertentu. 

Kemudian Islamy (2000 : 22) mengemukakan pendapatnya mengenai 

pngertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai 

berikut : 

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa  

penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk nyata. 

3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan 

seluruh anggota masyarakat. 

Tajchan (2006 : 19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus 

kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu : 

1. Perumusan kebijakan; 

2. Implementasi kebijakan; 

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. 
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Jadi aktivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses 

kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga aktivitas 

pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola 

siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau 

tujuan tertentu tercapai. 

Solichin Abdul Wahab (2008 : 40-50) mengemukakan bahwa istilah 

kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan 

para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa pedoman sebagai 

berikut : 

a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; 

c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; 

d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; 

e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; 

f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implisit; 

g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; 

h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi; 

i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah; 

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Seperti halnya kata kebijakan, kata publik pun memiliki beragam 

pengertian. Menurut (Wirman Syafiri, 2012 :14) istilah “publik” diartikan sebagai 
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“umum, orang banyak, masyarakat, dan negara”.  Akan tetapi, secara sosiologi, 

istilah publik tidak dapat disamakan dengan masyarakat. Secara sosiologi, 

masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial diantara manusia yang 

hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma  atau nilai-nilai yang 

disepakati bersama. Sementara itu, publik adalah kumpulan orang-orang yang 

menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama dan tidak diikat oleh nilai 

atau norma tertentu. Begitu jelas terdapat perbedaan dari kedua konsep ini. 

Sementara, Scott M. Cuttlip dan Allen H. Yang dikutip oleh Wirman 

Syafri (2012: 15) mengatakan publik adalah kelompok individu yang terkait oleh 

kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, unsur-unsur publik adalah : 

1. Adanya sejumlah manusia: 

2. Adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka; 

3. Adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut; 

Menurut Leo Agustino (2014 :9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari 

suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa 

kategori yaitu: 

1. Policy demands atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau 

kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara 

pribadi/kelompok/dengan resmi dalam sistem politik karena adanya 

masalah yang mereka rasakan. 

2. Policy decision atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh 

pejabat publik  yang   memerintahkan untuk memberi arahan pada 
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kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang ternasuk didalamnya adalah keputusan 

untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan 

perintaheksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat 

interpretasi hukum yang penting. 

3. Policy statement  atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara 

formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang 

termasuk Policy statement atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan 

legislative, dekrit dan perintah eksekutif , peraturan administrative, 

pendapat pengadilan dan sebagainya. 

4. Policy output atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan 

publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan 

dan pernyataan kebijakan. 

5. Policy aoutcome atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan 

yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak 

diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak 

dikerjakan oleh pemerintah. 

Menurut   Nugroho,   ada   dua   karakteristik   dari   kebijakan  publik, 

yaitu : 

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal lain yang dikerjakan untuk mencapai tujuan 

nasional; kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena 

ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah 

ditempuh. 
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Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn dalam 

Budi Winarno (2007:33-24) adalah sebagai berikut : 

1. Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para 

perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama 

sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau 

ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama 

2. Tahap formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

pembuat kebijakan. kemudian masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

3. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legelative, consensus antara direktur 

lembaga atau putusan peradilan. 

4. Tahap implementasi kebijakan  

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 
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5. Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat 

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah 

implementasi kebijakan. tahap implementasi menjadi begitu penting karena 

kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar. 

Berdasarkan pendapat beberapa 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, sehingga disini kebijakan 

publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi 

masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. 

Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan 

masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. 

Kebijakan publik diarahkan untuk memcahkan masalah publik untuk memenuhi 

kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. 

 

2.3  Fasilitas  

Menurut Zakiah Daradjat “fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 

mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu 

tujuan. 
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Sedangkan menurut Suryo Subroto “ fasilitas adalah segala sesuatu yang 

dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa 

benda-benda maupun uang.  

Lebih luas lagi tentang pengertian failitas Suhairsimi irikonto berpendapat, 

“fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat 

memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang, 

jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana yang ada di sekolah. 

Secara umum fasilitas merupakan alat atau segala sesuatu yang dipergunakan 

untuk mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau pekerjaan. Fasilitas 

disekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa memahami 

materi pelajaran. Oleh sebab itu hendaknya pihak sekolah tidak mengabaikan 

peranan fasilitas belajar disekolah yang sangat penting artinya bagi siswa, dengan 

begitu pihak sekolah yang memegang peranan utama dalam pengadaan fasilitas 

belajar di sekolah telah membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar 

yang baik, karena secara langsung keberadaan fasilitas merupakan salah satu cara 

mempermudah siswa memahami pelajaran dengan baik.  

Menurut The Liang Gie (2006:22) Fasilitas adalah segenap kebutuhan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu usaha 

kerja sama manusia.  

Lebih lanjut Suyanto (2008) menyatakan bahwa, Fasilitas adalah segala 

sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha 

dapat berupa benda-benda maupun uang. 
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Selain itu Mulyarto dalam artikelnya menjelaskan bahwa dengan adanya 

perlengkapan yang memadai pasti akan membantu kelancaran belajar dan 

sekaligus akan mendorong siswa agar lebih rajin dan lebih bersungguh-sungguh 

belajar. 

 

2.4  Pejalan Kaki 

 Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk 

menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir 

jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. 

Untuk melindungi pejalan kaki dalam ber lalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan 

pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah 

disediakan bagi pejalan kaki. 

Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan 

salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat 

: SK.43/AJ 007/DRJD/97). Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang 

diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian 

jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi 

pejalan kaki (PP No. 43 , 1993). 

 

2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut Bambang Sunggono 2004:151, implementasi kebijakan 

mempunyai beberapa faktor penghambat. Yaitu : 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
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a. 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-program kebijakan 

terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, kurangnya ketetapan 

intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, 

kebijakan yang akan mengimplementasikan dapat juga menunjukkan 

adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat penyebab 

lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya 

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

manusia. 

b. Informasi 

Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru 

tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 

c. Dukungan 

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan 

tersebut. 
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d. Pembagian Potensi 

Sebab manusia yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para 

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkatan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 

pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian 

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian 

tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang 

jelas. 

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 

kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam 

implementasinya. Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan 

anggota masyarakat tidak mematuhi dan melakasanakan suatu kebijakan publik, 

yaitu : 

1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang 

bersifat kurang mengikat individu-individu. 

2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan 

dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. 

3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya 

anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan 

menipu atau dengan jalan melawan hukum. 
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4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan 

yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi 

sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. 

5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 

sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat.  

Adapun faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan sehingga 

kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif yaitu sebagai berikut : 

a)  Perumusan Kebijakan Publik : Perumusan kebijakan publik merupakan 

saat yang paling tepat bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi 

mengajukan usulannya. Meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat 

mau memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa alasannya berasal dari dalam 

diri anggota masyarakat tersebut. Hal-hal yang menyebabkannya adalah 

sebagai berikut: 

(1)  Masyarakat sudah terbiasa pada pola lama.  

 Yaitu pembuatan peraturan tanpa partisipasi warga.Selama ini warga 

telah terbiasa patuh pada perintah dari pusat tanpa mempertanyakan 

aturan tersebut. Karenanya,ketika kesempatan berpartisipasi dibuka, sulit 

bagi mereka untuk mengubah pola pemikiran yang telah ada. 

(2)  Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi. 

 Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan media, 

sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Mereka mengandalkan 

informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari pemimpinnya. Padahal, 
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pemimpin mereka belum tentu tahu adanya kesempatan ini. Akibatnya, 

perumusan kebijakan publik sulit untuk mendapatkan partisipasi dari 

masyarakat. 

(3)  Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi.  

 Untuk berpartisipasi diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar. 

Misalnya, menyampaikan pendapat tersebut kepada wakil rakyat. Akan 

tetapi, sering kali pengetahuan mengenai prosedur ini tidak tersosialisasi 

dengan baik. Mereka tidak tahu cara menyalurkan 

pendapatnya.Akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk 

berpartisipasi. 

(4) Masyarakat tidak mau tahu 

 Tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian pada apa yang 

terjadi di dalam lingkungannya. Setiap orang memiliki kepentingan 

sendiri-sendiri. Mungkinkebijakan publik tersebut tidak berhubungan 

dengan kepentingannya sehingga mereka merasa tidak ada manfaatnya 

untuk ikut berpartisipasi. 

b) Pelaksanaan Kebijakan Publik : Sebuah kebijakan publik tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari anggota masyarakat. 

Setelah kebijakan publik terbentuk sering kali kebijakan itu tidak berjalan 

sesuai dengan harapanpemerintah.Hambatan pelaksanaan kebijakan publik 

yang berasal dari dalam diri anggota masyarakat adalah sebagai berikut: 

(1) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan 

kebijakan publik. 
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Harus kita akui bahwa kesadaran hukum anggota masyarakat kita 

belum sebaik yang diharapkan. Banyak pelanggaran yang terjadi hanya 

karena tidak ada polisi yang mengawasi atau tidak ada orang yang melihat. 

Rendahnya kesadaran hukum inilah yang membuat sebuah kebijakan publik 

sulit untuk berjalan dengan baik. 

(2) Masyarakat sengaja melanggar karena sanksinya tidak tegas. 

Peraturan yang baik adalah peraturan yang menegaskan sanksi bagi 

yang melanggarnya. Dalam kenyataannya ada beberapa peraturan yang tidak 

jelas sanksinya sehingga jika ada orang yang melanggar, sulit dikenakan 

hukuman.  

a) Perumusan Kebijakan Publik : Perumusan kebijakan publik meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

(1) Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi.Tidak semua pihak dalam pemerintahan mau memberikan 

kesempatan bagi masyarakat nuntuk berpartisipasi ketika membuat 

rumusan kebijakan publik. Hal ini terjadi karena memang selama ini 

jarang dibuka kesempatan bagi publik untuk ikut berpartisipasi. 

(2) Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat. 

Salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat belum maksimal karena 

sosialisasi mengenai hal ini belum merata kepada anggota masyarakat. 

Bisa jadi karena anggota masyarakat itu hidup jauh dari jangkauan media 

massa sehingga mereka kurang tahu mengenai kesempatan berpartisipasi 

ini. 
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(3) Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah.  

Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan, tetaplah tidak mudah untuk 

mengubah sebuah pola yang telah berjalan selama puluhan tahun. Selama 

ini masyarakat dan orang-orang yang duduk di pemerintahan telah terbiasa 

dengan pola sentralisasi. Dengan masih diterapkanny pola sentralisasi ini, 

pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dan masyarakat tinggal 

menjalankannya tanpa banyak pertanyaan. Hal ini berlawanan dengan 

semangat otonomi daerah yang menghendaki adanya partisipasi anggota 

masyarakat. 

(4) Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan 

memperlambat proses pembuatan kebijakan publik. 

Ada kalanya sebuah kebijakan publik menuntut agar cepat dibahas. Salah 

satu alasannya karena kebijakan itu mendesak. Jika melibatkan 

masyarakat, akan memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah harus 

mendengarkan pendapat masyarakat, mengolah pendapat tersebut bahkan 

mengubah kebijakan publik tersebut sebelum dilaksanakan. Agar 

kebijakan itu cepat selesai, tidak perlu meminta partisipasi dari anggota 

masyarakat. 

b) Pelaksanaan Kebijakan Publik  

(1)  Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat 

secara langsung. 

(2) Kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan masyarakat. 

(3) Hukum belum ditegakkan secara adil.  
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(4) Kebijakan publik yang dilaksanakan tidak memenuhi asas-asas 

pemerintahan yang baik 

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 

mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, 

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau 

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka 

suatu kebijakan publik tidaklah efektif. 

 

2.6 Pandangan Islam Terhadap  Fasilitas Pejalan Kaki 

Fasilitas pejalan kaki tidak hanya bertujuan memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi pejalan kaki. Tetapi juga harus sesuai dengan hukum syara’. Pada 

dasarnya fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, jembatan penyeberangan dan 

zebra cross. Namun pada realitanya masih terdapat fasilitas pejalan kaki yang 

tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya trotoar yang sering digunakan untuk 

tempat berjualan pedagang kaki lima, dikarenakan mereka tidak mempunyai lahan 

untuk berjualan sehingga mereka lebih memilih berjualan di trotoar, dengan 

modal tidak cukup banyak satu-satunya yang mereka pilih dengan memanfaatkan 

trotoar sebagai tempat mereka berdagang. 

Terjadinya kerusakan merupakan akibat dari dosa dan pelanggaran yang 

dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat 

dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan itu, mengakibatkan siksaan 

kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar 
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pula dampak buruknya terhadap manusia, termasuk akan berdampak kepada 

manusia yang tidak berdosa disekitarnya. 

Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia (termasuk ilegal 

loging, ilegal mining, korupsi, dll), semakin parah pula kerusakan lingkungan dan 

bencana alam. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam, 

maka kerusakan  terjadi (keci atau besar), pasti berdampak pada seluruh bagian 

alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu 

Allah Ta’ala berfirman : 

                   

   

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena 

perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar- Ruum:41) 

Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta’ala menyatakan bahwa semua yang 

terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah 

perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Maka ini menunjukkan 

bahwa perbuatan maksiat adalah inti “kerusakan” yang sebenarnya dan 

merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi. 

Dalam ayat Al-qur’an surah (al-A’araf:56) dapat menjelaskan bahwa 

dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja 

mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada  

dilaut,daratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional 
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untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga 

ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al-A’raf ayat 56 : 

              

  

 

Artinya: “ Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah 

Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

tidak terima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-

A’araf:56) 

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber 

daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus 

diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata 

lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang 

ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan 

secara berkesinambungan. 

Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 109 yang artinya “maka apakan 

orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan 

keridhoan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan 

ditepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu runtuh bersama-sama dengan dia 

ke dalam neraka jahanam. Dan orang tidak memberikan petunjuk kepada orang 

zalim” (QS. At-Taubah : 192) 
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Berdasarkan beberapa ayat diatas maka dengan jelas Al-Qur’an 

memberikan tuntunan kepada manusia untuk melakukan perbuatan dengan 

sebaikbaiknya sesuai dengan yang tertulis di Al-Qur’an. Karena jika seorang 

mendustakan terhadap kebaikan. Maka segera Kami permudah ia kepada 

kesukaran. Oleh sebab itu setiap manusia sudah jelas harus berbuat kebaikan, 

setiap apa yang di kerjakan akan menuju arah kebaikan dan apabila seseorang 

melakukan dusta maka akan berhujung kejahatan dan dapat merugikan dirinya 

maupun orang lain. 

 

2.7 Definisi Konsep 

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian ini dan untuk 

menghindari salah paham terhadap definisi konseptual yang akan dipergunakan 

sebagai landasan dalam penelitian ini selanjutnya. Untuk melakukan analisis  

Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus 

FasilitasPejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru sebagai berikut : 

1. Implementasi kebijakan merupakan tahap dari suatu proses kebijakan yang 

sifatnya segera myngkin setelah penetapan undang-undang . implementasi 

dipandang secara luas mepunyai makna pelaksanaan undang-undanng 

dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik kerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya meeraih tujuan-tujuan dari suatu 

kebijakan. 

2. 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, 



 

 

34 

sehingga disini kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama 

kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan 

serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. 

3. Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 adalah kebijakan pemerintah 

Kota Pekanbaru tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

2.8 Konsep Operasional                                                                                

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tertentu. Untuk 

mempermudah analisa agar mendapat kesatuan pengetahuan, maka penulis 

memperjelas tentang konsep yang akan di operasionalkan dalam penelitian ini. 

Berikut dapat dilihat konsep operasional : 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

Faktor-faktor 

yang menentukan 

implementasi 

kebijakan publik 

 

 

1. Ketidakpatuhan 

terhadap hukum 

 

2. Pandangan Masyarakat 

 

3. Kepentingan tertentu 

 

 

 

4. Ketidakpastianhukum 

 

 

 

5. Kebijakan 

bertentangan dengan 

sisten nilai 

dimasyarakat 

 

a. Kejelasan aturan 

b. Sanksi yang kurang tegas 

 

a. Responsivitas 

 

a. Tidak terealisasikan  hak 

yang patut didapat 

b. Kesadara n hukum 

 

a. Ketidaktahuan masyarakat 

b. Tidak setuju dengan 

ketentuan  hukum/aturan 

 

a. Kebiasaan masyarakat 
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Sumber : Teori James Anderson dalam Bambang Sunggono(2004, 151) 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakanbahan pustaka yang berkaitan 

denganmasalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari 

hasiltemuan penelitian terdahulu yangrelevan dengan masalah penelitian penulis 

yaitu tentang Faktor-faktor yang Menentukan ImplementasiKebijakan Publik 

Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki Di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. 

Petaria (2015) memaparkan dalam jurnalnya berjudul Implementasi 

Kebijakan Tentang Penyeberangan Pejalan Kaki Oleh Dinas Perhubungan Kota 

Samarinda, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar 

pegawai pelaksana di Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah terlaksana 

dengan baik. Sumber daya manusia yang dimiliki belum memadai namun telah 

memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan. 

Sumber daya finansial mengalami hambatan karena adanya pengurangan 

anggaran pada tahun 2015.Perbedaannya yaitu Petaria memfokuskan penelitian 

pada penyeberangan pejalan kaki sedangkan penulis memfokuskan pada faktor-

faktor yang menentukan implementasi kebijakan publik studi kasus fasilitas 

pejalan kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. 

Rahmadani Efendi (2014) memaparkan dalam skripsi berjudul Jaminan 

Kenyamanan Pejalan Kaki dalam Tata Kelola Transportasi Di  Kota Yogyakarta, 

dengan hasil penelitian menunjukkan  bahwa governance belum berjalan dengan 

baik sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki. Perbedaannya 

yaitu Rahmadani memfokuskan penelitian pada jaminan kenyamanan bagi pejalan 
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kaki sedangkan penulis memfokuskan faktor-faktor yang menentukan 

implementasi kebijakan publik studi kasus fasilitas pejalan kaki di Jalan Sudirman 

Kota Pekanbaru. 

Era Elfiandi (2013) dengan judul Pelaksanaan Kebijakan mengenai 

Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Pekanbaru (Universitas Riau). Masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan 

kaki berupa Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru dan mengapa 

pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan 

penyeberangan orang di Kota Pekanbaru kurang maksimal. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang 

bertujuan menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap subjek 

atau objek keseluruhan penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan 

mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota 

Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal, bahwa keberadaan jembatan 

penyeberangan orang orang sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang 

dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan. Perbedaan peneliti terdahulu 

meneliti tentang pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki di Kota 

Pekanbaru sedangkan penelitian ini meneliti Apa saja faktor-faktor yang 

menghambat mplementasi kebijakan publik studi kasus fasilitas pejalan kaki di 

Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. 

Derry Prasti Reza (2017) memaparkan dalam skripsinya implementasi 

peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 pedoman teknis pengelolaan 
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barang milik daerah (studi kasus pemeliharaan jpo di kota Pekanbaru) dengan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan menteri dalam negeri 

nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah 

studi kasus pemeliharaan jpo di kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik 

karena beberapa hambatan seperti keterlambatan keluarnya dasar hukum, 

keterlambatan menjadi aset Dinas Perhubungan Informasi Kota Pekanbaru dan 

juga keterbatasan anggaran pemeliharaan aset secara menyeluruh.Perbedaan 

peneliti terdahulu meneliti tentang implementasi peraturan menteri dalam negeri 

nomor 17 tahun 2007 pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (studi 

kasus pemeliharaan jpo di kota Pekanbaru)  sedangkan penelitian ini meneliti  

Apa saja faktor-faktor yang menghambat mplementasi kebijakan publik studi 

kasus fasilitas pejalan kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. 
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2.10  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teori James Anderson dalam Bambang Sunggono(2004, 151) 

 

Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Publik 

Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman 

1. Ketidakpatuhan Hukum 

2. Pandangan Masyarakat 

3. Kepentingan Tertentu 

4. Ketidakpastian Hukum 

5. Kebijakan bertentangan dengan 

Sistem  Nilai di masyarakat 

Terwujudnya Fasilitas Pejalan Kaki yang Aman dan 

Nyaman Guna Mencapai Kepasaan Masyarakat 


