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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan 

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang implementasi kebijakan 

public, alangkah baiknya apabila kita mengetahui dulu pengertian dari 

kebijakan. 

Kebijakan dapat diartikan sebagai berikut : 

“Sebagai rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu konsep dasar yang menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan dan cara bertindak. “ (Fazri, 

2003:55). 

Menurut Willian N. Dunn (2003:51) secara etimologis, istilah policy 

atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin, akar kata 

dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu polis (Negara – Kota) dan pur 

(Kota). Sedangkan menurut Edi Suharto (2005:7) yang mengatakan  bahwa 

kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku 

yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang 

mentaatinya (yang terkena kebijakan). Titmus (dalam Suharto 2005:7) 

mendefinisikan kebijakan sebagai :  
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“Prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada 

tujuan-tujuan yang senantiasa berorientasi kepada masalah dan 

tindakan.” 

 Winarno (2002:16) mengartikan istilah kebijakan sebagai arah 

tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang actor 

dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.Sedangkan Ricard 

(dalam Winarno 2002:16) mendefinisikan kebijakan sebagai, 

serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan dengan 

konsekuensi – konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan sebagai 

suatu keputusan tersendriri. Sedangkan menurut Carl J.Frederick 

(dalam Winarno 2002:16), istilah kebijakan dapat diartikan sebagai, 

Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan 

yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksdu 

tertentu. 

Hogwood dan Gunn dalam Wicaksono (2006:53) menyebutkan 

sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, 

diantaranya : 
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a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field 

ofactivity). 

Contohnya : statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, 

kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban. 

b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan 

(as expression of general purpose or desired state of affairs) 

Contohnya : untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau 

pengembangan demokrasi melalui desentralisasi. 

c. Sebagai proposal spesifik ( as specific proposal) 

Contohnya : membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar 

atau menggratiskan pendidikan dasar. 

d.  Sebagai keputusan pemerintah (as decesions og goverment)  

Contohnya keputusan kebijakan sebagaimana diumumkan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau Presiden. 

e. Sebagai Otorisasi Formal (as formal authorization) 

Contohnya, tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau 

lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya. 

f. Sebagai sebuah program (as a programe) 

Contohnya, sebagai ruang aktifitas pemerintah yang sudah 

didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program 

peningkatan kesehatan perempuan. 
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g. Sebagai Output (as output) 

Contohnya, apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah 

lahan yang diredistribusikandalam program reformasi agraria dan 

jumlah penyewa yang terkena dampaknya. 

h. Sebagai hasil (as outcome) 

Contohnya, apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap 

pendapatan petani dan standar hidup dan output agricultural dari 

program reformasi agraria. 

i. Sebagai teori atau model (as a theory or model) 

Contohnya, apabila kamu melakukan X maka yang akan terjadi Y, 

misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri 

manufaktur, maka output industri akan berkembang. 

j. Sebagai sebuah proses (as a process) 

Sebagai sebuah proses yang panjang dimulai dengan issues lalu 

bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan 

keputusan untuk implementasi dan evaluasi. 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan 

sendriri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan 

para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul 

Wahab, (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
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a. Kebijakan haus 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 suastui proses yang berlangsung sepanjang 

waktu 

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar 

organisasi dan yang bersifat intra organisasi 

i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga pemerintah 

j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Dari beberapa definisi kebijakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian konsep pokok 

dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan 

yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-

praktik yang terarah dengan dicirikan oleh konsistensi dan 
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pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuay dan mereka 

yang mematuhi keputusan tersebut. 

2.2 Publik 

Setelah mengetahui tentang pengertian kebijakan menurut 

bebarapa tokoh, maka pada bagian ini peneliti akan membahas 

mengenai pengertian public. Tujuannya agar mengetahui apa itu public 

sebelum membahas tentang kebijakan publik.  

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali mendengar kata 

public, sehingga sering timbul pertanyaan tentang apa itu public ?dan 

siapakah public tersebut. Public memiliki beberapa pengertian. 

Poerwadaminta ( Dalam Kamus Bahasa Indonesia) dengan 

mengadaptasi dari kata public dalam bahasa Inggris kedalam Bahasa 

Indonesia yaitu public yang diartikan sebagai masyarakat umum, 

rakyat umum, orang banyak. Adapun dalam Bahasa Inggris kata 

Public sendri diartikan sebagai umum, masyarakat atau negara. 

Dalam bahasa Yunani, istilah public sering kali dipadankan 

pula dengan istilah Koinon atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan 

kata common yang bermakna hubungan antar individu.Oleh karenanya 

public sering kali dikonsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi 

aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi 
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oleh pemerintah atau aturan social atau setidaknya oleh tindakan 

bersama (Wicaksono, 2006:30). 

Setelah kita pahami apa dan siapa yang dengan publik, selanjutnya 

kita akan memahami public dalam berbagai perspektif. Menurut Carl 

J. Frederick (dalam Winarno 2002 : 16) terdapat lima model formal 

yang berkaitan dengan kedudukan konsep public yang umum 

digunakan  dalam  ilmu-ilmu social yang dikaji dalam revatilasisai. 

Kelima perspektif tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perspektif pluralis, dimana perspektif ini public di pandang sebagai 

konfigurasi dan berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Setiap 

orang yang mempunyai kepentingan yang sama lain dan 

membentuk satu kelompok yang nantinya kelompok  kepentingan 

tersebut berinteraksi dan berkompetensi untuk memperjuangkan 

kepentigan-kepentingan individu yang meraka wakili, khususnya 

dalam konteks pemerintahan. 

b. Perspektif pilihan public, dimana perspektif ini berakar pada tradisi 

pemikiran utilitarian yang sangat menekankan pada soal 

kebahagian dan kepentingan individu, yang memamndang bahwa 

public seolah-olah sebagai konsumen dan pasar. 

c. Perspektif legislative, dimana sifat pemerintah yang demokratis 

tidak selalu menggunakan sistem perwakilan secara tidak 
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langsung. asumsi perspektif ini adalah setiap pejabat yang diangkat 

untuk mewakili kepentingan public, sehingga memiliki legitimasi 

mewujudkan perspektif public dalam administrasi public. 

d. Perspektif penyedia layanan, dimana perspektif ini memandang 

bahwa public sebagai pelanggan yang harus dilayani. Dan 

pemerintah mempunyai tugas untuk melayani public yang terdiri 

dari individu-individu dan kelompok-kelompok. 

e. Perspektif kewarganegaraan, dimana reformasi administrasi public 

di Indonesia khususnya dan diberbagai dunia pada umumnya 

ditandai dengan tuntutan penting yakni tuntutan adanya pelayanan-

pelayanan public yang lebih terdidik dan terseleksi dasar 

miristrokrasi, dan tuntutan agar setiap warga negara diberi 

informasi yang cukup agar dapat aktif dalam berbagai kegiatan 

publik dan dan dapat memahami konstitusi secara baik. 

Menurut Syafri wirman ( 2012:15) istilah publik berasal dari 

perkumpulan yang terbentuk berdasarkan jarak komunikasi ada dua 

macam pengertian politik : 

1). Publik komunikasi 

2). Kelompok kepentingan 
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Publik komunikasi adalah orang yang menentukan komunikasi atau 

memanfaatkan suatu alat/media seperti radio, televisi, surat kabar atau 

majalah, dan lain-lain untuk suatu kepentingan bersama, misalnya 

publik pendengar siaran pedesaan atau publik penonton/penggemar 

acara drama. 

Selanjutnya dalam konteks organisasi publik dapat digolongkan 

menjadi : 

1. Publik internal, yakni publik dalam lingkungan suatu instansi 

perusahaan, misalnya dalam suatu perusahaan mulai dari penjaga 

malam sampai dengan presiden direkturnya , ada publik intern dan 

perusahaan tersebut. 

2. Publik eksternal, yakni publik diluar organisasi 

instansi/perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan 

instansi/perusahaan tadi. 

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur publik adalah : 

a. Adanya sejumlah manusia 

b.       Adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka dan 

c.       Adanya perusahaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut, 
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2.3 Kebijakan Publik 

 Setelah mengetahui definisi tentang kebijakan dan public, 

maka pada bagian ini peneliti membahas tentang definisi kebijakan 

public.Kebijakan public menurut Thomas R.Dye (dalam nugroho 

2003:4) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu 

sebagai segala sesuatu yang dikerjakan tidak dikerjakan oleh 

pemerintah. Kebijakn public merupakan suatu proses yang mencakup 

pula pada tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi 

kebijakan public diatas yang hanya menekankan pada apa yang 

diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang 

tepat. 

 Sedangkan Edi Suharto (2005:44) merumuskan beberapa 

define dari kebijakan publik yaitu : 

a. Sebagai tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan 

pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan 

finansial untuk melakukannya. 

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, 

dimana kebijakan publik berupaya merespon masalah atau 

kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat. 

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, dimana 

kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal 
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melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strgategi 

yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan 

orang banyak. 

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 

dimana kebijakan public pada umumnya merupakan tindakan 

kolektif untuk memecahkan masalah social. Namun, kebijakan 

publik  bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa 

masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan 

yang sudah ada dan karenanya memerlukan tindakan tertentu. 

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang 

aktor, dimana kebijakan public berisi sebuah pernyataan atau 

justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang 

telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum 

dirumuskan keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan 

public bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh 

beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 

Menurut Miftah Thoha, (2008:106) mengartikan kebijakan 

publik dalam arti luas yang mana mempunyai  dua aspek 

pokok, antara lain:  

a. Kebijakan merupakan pratika sosial, ia bukan peristiwa 

yang tunggal dan terisolir. Dengan demikian sesuatu yang 

dihasilkan pemerintah berasal dari srgala kejadian dalam 
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masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan 

masyarakat 

b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh 

baik untuk mengdamaikan claim dari pihak-pihak yang ikut 

menetapkan tujuan akan tetapi mendapat perlakuan yang 

tidak rasional dalam usaha tersebut. 

Menurut Leslie A. Pal dalam Widodo ,(2010:10) 

mengkategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam 

yaitu definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan 

utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada 

dampak dari tindakan pemerintah. Definisi yang lebih 

menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan yaitu : 

a. A purposive course of action allowed by an actor or set of 

actors dealing with a problem or matter of 

concern....public policies are those policies develop  

govermental bodies an officials. (tindakan yang bertujuan 

khusus, diizinkan oleh aktor atau serangkaian aktor yang 

berurusan dengan masalah atau masalah yang menjadi 

perhatian... kebijakan publik adalah kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan pemerintah). 
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b. A set of interrelated decisions taken by the political actor 

or group of actors concerning the selection of goals an the 

mean of achieving them with in a specified situation where 

these decison should, in priciple, be with in the power of 

these actor to achieve.(seperangkat keputusan yang saling 

terkait yang diambil oleh aktorpolitik atau sekelompok 

aktor mengenai pemilihan tujuan dan sarana untuk 

memcapainya dengan dalam situasi tertentu dimana 

keputusan ini pada prinsipnya harus dengan kekuatan 

aktor ini mencapai tujuan.) 

c. Public polici is whatever goverment choose to do or not to 

do. (publik adalah pemerintahan apapun yang dipilih untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan.) 

d. A projected programof goal values and practices. 

(program yang diproyeksikan nilai-nilai dan praktik 

tujuan.) 

Hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang 

mengarah pada tujuan tersebut diatas dapat kita pahami lebih 

baik lagi apabila kebijakan itu kita perinci lebih lanjut kedalam 

beberapa kategori sebagai berikut : 
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a. Policy demands (tuntutan kebijakan), yaitu tuntutan atau 

desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah 

yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta ataupun 

kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk 

melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak 

berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. 

b. Policy decision (keputusan kebijakan), yaitu keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang 

dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan 

atau memberikan arah terhadap pelaksana kebijakan publik. 

c. Policy statement (pernyataan kebijakan), yaitu pernyataan 

resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan 

publik tertentu. 

Laswell dan Kaplan dalam Subarsono (2011:13) berpendapat 

bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan 

praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. 

Subarsono (2011:13) menyatakan bahwa proses kebijakan 

publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut : 
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a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

Penyusunan agenda yakni suatu proses agar suatu masalah 

bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) 

Formulasi kebijakan yakni proses perumusan pilihan-

pilihan kebijakan oleh pemerintah. 

c. Pembuatan Kebijakan (Decision Making) 

Pembuatan kebijakan yakni proses ketika pemerintah 

memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 

melakukan sesuatu tindakan. 

d. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) 

Implementasi kebijakan yaitu proses untuk melaksanakan 

kebijakan supaya mencapai hasil. 

e. Penilaian / Evaluasi Kebijakan ( Policy Eduation) 

Evaluasi Kebijakan yakni proses untuk memonitor dan 

menilai hasil atau kinerja kebijakan dipandang sebagai 

suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan. 

Dengan demikian, dari beberapa pengertian kebijakan publik 

diatas dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu harus 

berorientasi kepada kepentingan masyarakat, maka dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan publik itu adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan 
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dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 

berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 

masyarakat. 

2.4 Implementasi Kebijakan 

(Pengertian Implementasi) Dalam hal membuat kebijakan 

publik memang tidak semudah membalik telapak tangan, perlu 

dilakukan sebuah analisa yang komprehensif.  

Implementasi adalah Kebijakan sebagai suatu tindakan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tetentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Menurut Nurdin Usman (2002:70) bahwa implementasi adalah 

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

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan 

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

1) Faktor Komunikasi 

Menurut teori Edwards, Implementasi akan berjalan efektif 

apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh 
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individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan 

kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian 

perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. 

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 

dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat 

ukuran maupun tujuan kebijakan itu 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang 

amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk 

kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu 

sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang 

berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang 

bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui 

apakah mereka dapat melakukannya.Sesungguhnya implementasi 

kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti 

secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika 

para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi 

kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang 

akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang 

akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan 

mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada 

para  implementor secara serius mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 
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Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 

keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: Transmisi, yaitu penyaluran 

komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil 

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses 

transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena 

komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan 

birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah 

jalan. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang 

diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak 

membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu 

para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan 

kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan 

menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang 

telah ditetapkan. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu 

perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan 

dijalankan.Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.  

2) Faktor Sumber Daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 
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untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni 

kompetensi implementor dan sumber daya finansial.Sumberdaya 

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.Tanpa 

sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen 

saja.  

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari 

para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber 

terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang 

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg 

diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat 

dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana 

prasarana.Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara 

sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan 

baik. 

Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang 

harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk 

melakukan program.Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang 

baik agar dapat meningkatkan kinerja program.Ketidakmampuan 

pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi 
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merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan 

program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak 

mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. 

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan 

kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi 

bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi 

pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan 

informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan 

pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat 

pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana 

dilapangan.Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana 

melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti 

pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat 

kerja sehingga menimbulkan inefisien.Implementasi kebijakan 

membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan 

pemerintah yang ada. 

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk 

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan 

staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, 
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peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil 

program dapat berjalan. 

3) Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.Salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian 

isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati 

tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan 

maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, 

kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon 

program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon 

tersebut.Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran 

program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan 

program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada 

didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari 

implementasi program.Di samping itu dukungan para pejabat 

pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. 

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan 

program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari 

dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi 



 
 

33 

prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang 

mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, 

suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping 

itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para 

pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total 

dalam melaksanakan kebijakan/program 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap 

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard 

operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak. 

2.6 Kredit Usaha Rakyat 

Istilah kreditberasal dari bahasa Latin,credo yang artinya I 

beleive, I trust, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. 

Perkataan credoberasal dari kombinasi perkataan sanskerta cred yang 

artinya kepercayaan (trust) dan perkataan Latin do, yang berarti saya 

menaruh. Sebuah kombinasi tersebut menjadi bahasa Latin, kata 

kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan 

creditum,meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa credit 

berasal dari kata credere. 
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Beberapa pengertian kredit anatara lain : 

1. Penyerahan barang, jasa atau uang dari suatu pihak atas 

dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji 

membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada 

tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. 

2. Kredit penyedian uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah waktu tertentu denga imbalan atau bagi 

hasil. 

3. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan 

dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi 

yang sama dikemudian hari. (Kamir, 2011:73). 

 KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau 

investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif yang 

usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam 

pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). 

KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai 

dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah 

dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 70% dari plafon 
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kredit Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo. 

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan 

kegiatan perekonomian disektor riil dalam rangka penanggulangan dan 

pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara 

lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut : 

a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil  Menengah dan 

Koperasi (UMKMK). 

b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan 

UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 

c. Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan 

dan perluasan kesempatan kerja. 

Penyaluran Kur diatur oleh pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas 

Penjaminan Kredit usaha Rakyat yang telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Beberapa 

ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam 

penyaluran KUR adalah sebagai berikut : 

a. UMKMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah 

usaha produktif yang feasible namun belum bankable 

dengan ketentuan : 
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1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat 

kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan 

dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada 

saat Permohonan Kredit/pembiayaan diajukan dan atau 

belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari 

Pemerintah ; 

2. Khusus untuk penutupan pembiayaan  KUR antara 

tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) penjaminan 

KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 oktober 2007 

s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat 

diberikan kepada debitur yang belum pernah 

memdapatkan pembiayaan kredit program lainnya ; 

b. KUR yang diperjanjikan antara BANK Pelaksana dengan 

UMKMK yang bersangkutan KUR disalurkan kepada  

UMKMK untuk modal kerja dan investasi dengan 

ketentuan : 

a. Untuk Kredit sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta 

rupiah), tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang 

dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% (dua 

puluh empat persen) efektif pertahun 

b. Untuk kredit diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) 

sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 
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rupiah), tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang 

dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% (enam 

belas persen) efektif pertahun. 

c. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR 

berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai 

dengan asas perkreditan. 
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2.7 Kredit Ditinjau Dari Hukum Islam 

 Kredit dalam Islam sama dengan (Al-Qardh) adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain 

meminjam tanpa mengharapkan imbalan. (Heri Sudarsono :2004-74). 

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al- Quran dengan istilah Al-

rahn biasa diterjemah dengan gadai. Ayat yang berbiacara tentang Al-rahn 

berada pada deretan ayat yang secara berurutan mengatur :  

A. Al-Baqarah ayat 282 

 ٌْ ََٔنب َْٚأَة َكبِتٌت َأ َُُكْى َكبِتٌت ِثبْنَعْذِلۖ  ْٛ َْٛكُتْت ثَّ َْٔن  ُِۗ ْٕ ًًٗ َفبْكُتُج ٍٍ ِئنٰٗ َأَجٍم يَُّس ْٚ ُُْتْى ِثَذ َٚ ْٕا ِئَرا َتَذا ٍَ اَٰيُُ ْٚ َٓب اَنِز ُٚ َٰ٘أ
 ْ٘ ٌَ اَنِز ٌْ َكب ًْٛئبۗ َفِا ُّ َش ُْ ََٔنب َْٚجَخْس ِي َّ َسَثّٗ  ََٛتِك انّهٰ َْٔن ِّ اْنَحُك  ْٛ ْ٘ َعَه ًِْهِم اَنِز ُٛ َْٔن َْٛكُتْتۚ  ُّ َفْه ُّ انّهٰ ًَ ًَب َعَه َّْٚكُتَت َك

 ٍْ ٍِ ِي ْٚ َْٛذ ِٓ ْٔا َش ُِٓذ َٔاْسَتْش َِٔنُّٛٗ ِثبْنَعْذِلۗ  ًِْهْم  ُٛ َٕ َفْه ُْ ًَِم  ُّٚ ٌْ ُْٛع َأ ْٔ َنب َْٚسَتِط ًْٛفب َأ ْٔ َضِع ًٓب َأ ْٛ ِّ اْنَحُك َسِف ْٛ َعَه

ًَب  ُْ ًَب َفُتَزِكَش ِئْحذٰ ُْ ٌْ َتِضَم ِئْحذٰ ََٓذاِء َأ ٍَ انُش ٌَ ِي ْٕ ٍْ َتْشَض ًَ ٍِ ِي َّٔاْيَشَأتٰ ٍِ َفَشُجٌم  ْٛ ََب َسُجَه ْٕ ٌْ نَّْى َُٚك سَِّجبِنُكْىۚ َفِا

َُْذ  ًْٛشا ِئنٰٗ َأَجِهّٗۗ رِٰنُكْى َأْلَسُط ِع ْٔ َكِج ًْٛشا َأ ُِ َصِغ ْٕ ٌْ َتْكُتُج ْٕا َأ ََٔنب َتْسَأُي ْٕاۗ  ََٓذاُء ِئَرا َيب ُدُع ََٔنب َْٚأَة انُش اْنُأْخشٰٖۗ 

ُْٛكْى ُجَُبٌح َأَنب  َْٛس َعَه َُُكْى َفَه ْٛ َٓب َث ََ ْٔ ُْٚش ٌَ ِتَجبَسًح َحبِضَشًح ُتِذ ْٕ ٌْ َتُك ْٕا ِئَنب َأ ََٔأْدَٰٗ َأَنب َتْشَتبُث َٓبَدِح  َُٕو ِنهَش ََٔأْل  ِّ انّهٰ

ٌْٛذ ِٓ ََّٔنب َش ََٔنب َُٚضبَس َكبِتٌت  ْٔا ِئَرا َتَجبَْٚعُتْىۖ  ُِٓذ ََٔأْش َْبۗ  ْٕ َّۗ   .َتْكُتُج َٔاَتُمٕا انَه ٌْٕق ِثُكْىۗ  ْٕا َفِاََّٗ ُفُس ٌْ َتْفَعُه َِٔئ

ٌْٛى ٢٨٢ ٍْٙء َعِه ُّ ِثُكِم َش َٔانَه  ُّۗ ًُُكُى انَه َُٚعِه َٔ  
 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. 

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 

(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka 
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yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil 

di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu 

jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual 

beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. 

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, 

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

B. Bila diperlukan, dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan, 

Al-Baqarah Ayat 283 : 

 
ٍَ َثْعُضُكْى َثْعًضب  ٌْ َأِي َْٕضٌخۗ َفِا ٌٍ يَّْمُج ْٔا َكبِتًجب َفِشْٰ ََّٔنْى َتِجُذ ُُْتْى َعهٰٗ َسَفٍش  ٌْ ُك َِٔئ

َٓب َفِاََّ اِٰثٌى  ًْ ٍْ َْٚكُت ََٔي َٓبَدَحۗ  ًُٕا انَش ََٔنب َتْكُت َّ َسَثّۗ  ََٛتِك انّهٰ َْٔن ٍَ َأَيبَََتّ  ًِ َُٛإِد اَنِزٖ اْؤُت َفْه

ٌْٛى ٢٨٢ ٌَ َعِه ْٕ ًَُه ًَب َتْع ُّ ِث َٔانّهٰ  َلْهُجّۗ 
 

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor 

(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Dari ayat diatas sangat jelas maksdunya bahwa dalam melakukan kredit 

itu sama halnya dengan melakukan dengan memberikan jaminan dan harus 

dibayar dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu kita sebagai umat 

islam harus melakukan pinjaman atau kredit sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berpikir, disamping 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-

faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai  landasan kajian untuk  

menggambarkan wawasan berpikir peneliti. 

Fitriyanti (2013),  Fakultas Ekonomi dan  Ilmu sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsinya yang berjudul “Prosedur 

Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Riau Indonesia Unit 

Gunung Raya Kandis”. Skripsi ini lebih ke Prosedur penyalurannya bagaimana 

prosedur bisa berjalan dengan baik. 

Dalam skripsi Fitriyanti metode penelitian menggunakan deskritif  

kualitatif, Tekhnik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 

wawancara. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang 

kredit usaha rakyat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Akbar Agung Maesya (2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam skripsinya yang berjudul 

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam pengembangan Usaha Mkro 

Kecil dan Menengah dikecamatan Warung gunung Kabupaten Lebak. 

Dian Ekawati (2016), Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makasaar. Dalam skripsinya yang berjudul Implementasi 
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Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Sangiasseri Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 

2.8 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan istilah 

dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan-batasan konsep 

diantaranya :  

a. Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep pokok dan asas yang 

menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang 

mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-

praktik yang terarah dengan dicirikan oleh konsistensi dan 

pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuay dan mereka 

yang mematuhi keputusan tersebut. 

b. Publik, adalah masyarakat umum, rakyat umum, orang banyak. 

Adapun dalam Bahasa Inggris kata Public sendri diartikan sebagai 

umum, masyarakat atau negara. 

c. Kebijakan Publik, adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan tidak 

dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakn public merupakan suatu proses 

yang mencakup pula pada tahap implementasi dan evaluasi, sehingga 

definisi kebijakan public diatas yang hanya menekankan pada apa 

yang diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau 

kurang tepat. 
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d. Implementasi, adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang ada yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program –program, dan 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut. 

e. Kredit Usaha Rakyat, adalah program pemberian kredit/pembiayaan 

dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan 

oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 

70% dari plafon kredit Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo 

dan PT Askrindo. 
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2.9 Konsep Operasional 

 Adapun operasional konsep pada penelitian ini penulis sajikan pada 

berikut ini :  

Tabel 2.2 : Indikator Penelitian 

Konsep Indikator 

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha 

Rakyat Dalam Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di 

Kecamatan Tembilahan Kota. 

1. Mengembangkan Perekonomian masyarakat 

kecil yang memiliki Usaha kecil menengah 

(UKM). 

2. Membantu penciptaan Lapangan Kerja dan 

penanggulangan kemiskinan. 

3. Meningkatkan Sektor Riil dan 

memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

4. Peningkatan Akses pada sumber 

pembiayaan. 

5. Pengembangan Kewirausaha. 

6. Meningkatkan pasar produk Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM).  

7. Reformasi regulasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

Sumber : Inpres 6 Tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan 

Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK. 
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3.1 Kerangka Berpikir 

 Uma sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka 

berifikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai fakto yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

 Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memebrikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indicator-indikator yang menentukannya. Adapun 

kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut :  

Gambar 2.3 : Bagan Kerangka Pikiran Penelitian tentang Implementasi 

Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Di Kecamatan Tembilahan Kota. 

Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Kecamatan Tembilahan Kota. 

 

1. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat kecil yang memiliki usaha kecil 

(UKM). 

2. Membantu Penciptaan Lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. 

3. Meningkatkan sector Riil dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil da 

Menengah (UMKMK). 

4. Peningkatan Akses pada sumber pembiayaan. 

5. Pengembangan kewirausaha 

6. Meningkatkan pasar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKMK). 

7. Reformasi Regulasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKMK). 

 



 
 

45 

 

 

Untuk mewujudkan Implementasi yang baik dan benar dalam program Kredit Usaha 

Rakyat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diKecamatan 

Tembilahan Kota. 

 

 

 


