
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan  Publik  

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus 

administrasi publik Chandler dan plano (1988:107) dalam (Harbani Pasolog, 

2008:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfatan yang 

strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah 

publik atau pemerintah.bahkan chandler dan piano beranggapan bahwa 

kebijakan public merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh 

pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam 

masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam 

pemerintahan. 

William N.dunn (1994) (Harbani Pasolog, 2008:39) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah, seperti 

pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Thomas R.Dye (1981) (Harbani Pasolog, 2008:39) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bila pemerintah memilih 

untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan 

public itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata 

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 
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Kamus besar bahasa Indonesia dalam ( Arifin Tahir,2014: 

21)kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis 

dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara 

bertindak ( tentang perintah, organisasi dan sebagainya). 

Mustopadidjaja (1992:30) dalam ( Arifin Tahir,2014:21) menjelaskan, 

bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan 

pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut 

dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton 

dalam toha (1991:60), mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi 

otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah 

untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut. 

Sedangkan menurut Anderson (1984:113) dalam ( Arifin 

Tahir,2014:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang 

dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu 

masalah. Selanjutnya Anderson (1984:113), mengklasifikasikan kebijakan, 

policy, menjadi dua : subtantif dan procedural, kebijakan subtantif yaitu apa 

yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu 

siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan 

public adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. 

Menurut singadilaga (2001:5) (dalam sahya anggara,2012: 499) 

menjelaskan kebijakan publik yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian 
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pilihan (set of choosing) yang berhubungan satusama lain yang dimaksud 

untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. 

Menurut Siagian (1998:27) dalam ( sahya anggara, 2012:508) 

mengatakan bahwa kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang 

strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal-

hal yang menilainya strategis ditinjau dari sudut kepentingan organisasi yang 

pada gilirannya memungkinkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

baginya. 

 

2.2 Implementasi  

Kamus Webster, dalam (solichin abdul wahab,2012:135) secara 

lexicografis merumuskan bahwa 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 terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka 

implementasi kebijakan dapat dipadang sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. 

Pressman dan wildavsky dalam (solichin abdul wahab,2012: 135) 

menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah 

sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Sehingga bagi 

kedua pakar pelopor studi implementasi ini, proses untuk melaksanakan 

kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. 
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Van Meter dan Van Hom (1975) dalam (solichin abdul wahab,2012: 

135) merumuskan proses implementasi sebagai “those actions by public or 

private individuals (or grup) that are directed at the achievement of objective 

set fort in prior policy decision ( tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu /pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan)  

Daniel A.Mazmanian dan Paul A.sabatier (1979) (solichin abdul 

wahab,2012 :135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan 

bahwa, “ memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi 

kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-

usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli di atas, dapat 

kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak 

hanya menyangkut prilaku badan-badan administrative yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri 

kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, 

ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi 

prilaku dari semua pihak yang terlibat. 
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Menurut mazmanian dan Sabatier dalam (solichin abdul wahab,2012 

:140) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah 

atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan 

peradilannya. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 

ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan 

berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung 

setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya di awali dengan tahapan 

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana,kesediaan 

dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-

kelompok,sasaran, dampak nyata-baik yang dikehndaki atau yang tidak-dari 

output tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-

badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting 

( atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-

undang/peraturan yang bersangkutan. 

 

2.3 Implementasi Kebijakan  

Menurut Eugene Bardach (1991:3) dalam ( leo agustino,2014 : 138) 

implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan 

kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi 

merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya 

mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang 
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mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakaknya dalam bentuk 

cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggapan klien.  

Menurut wahab (1997:64) dalam (sahya anggara,2012:530) pengertian 

implementasi kebijakan secara sederhana sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. 

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam 

bukunya implementation and public policy (1983:61) dalam ( leo 

agustino,2014 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : 

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. 

Menurut sugono (1994:137-139) dalam (sahya anggara,2012: 536) 

mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat 

dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, 

program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk 

pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 

Menurut dunn (1996: 80 dan 89 ) dalam ( sahya anggara,2012:89) 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya untuk 

memahami apa apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program 

diberlakukan atau dirumuskan.  
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Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam ( leo 

agustino,2014: 139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : 

“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.  

 

2.4 Pengelolaan Aset Daerah  

2.4.1 Definisi Aset 

Menurut Drs.Nurlan darise,Ak.,M.Si dalam bukunya akuntansi 

keuangan daerah akutansi sector public (2008:59) Aset adalah sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa 

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan 

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Dan selanjutnya Menurut Drs.Nurlan darise,Ak.,M.Si dalam buku 

yang lainnya buku pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) (2008:240-241) Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non 

lancar. 

a. Aset Lacar 

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain 

deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga 
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yang mudah diperjual belikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, 

retribusi, denda penjualan anggsuran. Tuntutan ganti rugi dan piutang 

lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 ( dua belas) bulan 

setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan 

yang dibeli dan di simpan untuk digunakan. 

b. Aset Non lancar  

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan 

asset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung 

untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.Aset 

non lancer diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, asset tetap, 

cadangan dan aset lainnya. 

2.4.2 Aset Daerah 

Selanjutnya menurut mahmudi (2010:146) asset daerah adalah semua 

kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, 

swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah 

dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu asset keuangan dan asset non 

keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat 

berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Asset 

non keuangan meliputi asset tetap, asset lainnya dan persediaan. 
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2.4.3 Siklus Pengelolaan Aset  

Siklus pengelolaan asset adalah tahapan yang harus dilalui dalam 

manajemen asset. Dalam Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan 

bahwa pejabat pengelola aset/barang milik daerah adalah sebagai berikut : 

a. Kepala daerah selaku penguasa pengelolaan pengelola asset/barang milik 

daerah  

b. Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah  

c. Pembantu pengelola aset/barang milik daerah  

d. Kepala SKPD selaku pengguna aset/barang milik daerah. 

Untuk pembantu pengelola aset/barang milik daerah sangat bergantung 

pada kondisi daerah karena peraturan menteri dalam negeri mempunyai 

pilihan-pilihan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah agar 

dapat menyesuaikan karakteristik daerah sehingga tidak terjadi multitafsir dan 

tarik-menarik kewenangan. 

Suatu contoh dalam peraturan menteri dalam negeri disebutkan 

pembantu pengelola barang milik daerah dapat ditunjuk Kepala Bagian 

Perlengkapan Atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).Hal ini 

sangat bergantung pada komitmen daerah dalam rangka efisiensi 

pekerjaan.Oleh karena itu, agar ada sinkronisasi antara laporan keuangan 

dengan komponen aset/barang milik daerah, maka pembantu pengelola 

aset/barang milik daerah sebaiknya dipegang oleh PPKD. 

Selain pengelola aset yang telah disebutkan diatas ada pula para 

bendahara barang dalam Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang disebut 
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penyimpan barang dan pengurus barang. Di bawah ini dapat dilihat siklus 

pengelolaan aset/barang milik daerah menurut peraturan menteri dalam negeri  

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

2. Pengadaan  

3. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran 

4. Pemeliharaan 

5. Penatausahaan 

6. Penggunaan 

7. Pemanfaatan 

8. Pengamanan  

9. Penilaian  

10. Penghapusan  

11. Pemindahtanganan  

12. Pembinaan,pengawasan,dan pengendalian  

13. Pembiayaan  

14. Tuntunan ganti rugi  

Siklus yang terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan 

mempunyai tanggung jawab masing-masing dan memiliki prosedur 

pelaksanaan yang berbeda-beda. Proses perencanaan dilaksanakan dengan 

prosedur berjenjang sesuai mekanisme perencanaan dilaksanakan yang 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem 

Perencanaan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya yang dimulai dari usulan 

kepala SKPD kepada tim anggaran eksekutif untuk dimasukkan kedalam 
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RAPBD. Usulan tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan, seperti adanya 

proses musrembang( musyawarah perencanaan pembangunan ) dan kajian-

kajian yang menyatakan diperlukan aset/barang milik daerah tersebut. 

Selanjutnya RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan 

legalisasi menjadi APBD dengan dilengkapi berbagai dokumen seperti 

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kemudian, dilaksanakan pengadaan 

berdasarkan kewenangan masing-masing instansi dengan prosedur 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya.  

 

2.5 Pemeliharaan  

Pemeliharaan bentuk konsepsional dimaksud sebagai rangkaian 

kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah 

(JPO). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 pada 

pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa Pemeliharaan adalah kegiatan atau 

tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam 

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 pada 

ayat 3 tujuan dilakukannya pemeliharaan barang milik daerah adalah untuk 

menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu 

dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna. 

Dalam rumusan pengertian yang lebih luas, pemeliharaan adalah 

segala usaha atau kegiatan yang dilakukan, baik bersifat prefentif atau represif 
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untuk mempertahankan atau menjaga kondisi barang dengan cara merawat, 

memperbaiki, merenovasi, merehabilitasi dan menyempurnakan agar dapat 

memperpanjang umur pemakaian yang layak dan manfaat ekonomis yang 

lebih optimal. serta senantiasa dalam keadaan baik dan siap pakai atau layak 

untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dalam skripsi (Dwi Pratiwi 

Sari,2012). 

Menurut H Subagya M.S ( 1990:87 ) dalam buku manajemen logistik 

pemeliharaan adalah suatu usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan 

kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi atau fasilitas kerja dengan 

jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan menyempurnakan. Fungsi 

pemeliharaan mempunyai kaitan sangat erat dengan fungsi penyimpanan dan 

penyaluran, bukan saja secara fisik tetapi juga proseduril. 

Pemeliharaan yang baik merupakan suatu usaha kearah peningkatan 

tingkat kegunaan peralatan sepanjang umurnya yang pada dasarnya 

merupakan kegiatan-kegiatan menambahkan umur peralatan, peningkatan 

efisiensi pada umumnya dan penghematan anggaran khususnya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 pada 

pasal 321 ayat 4 dan 5.Pada ayat 4 mengemukakan Dalam rangka tujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus 

memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang 

cukup.Dan pada ayat 5 mengemukakan biaya pemeliharaan barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD. 
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Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 

pada paragraf kedua tentang Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

pada pasal 322 ayat 1 dan 2 yaitu pada ayat 1 pemeliharaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 321 berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan 

barang milik daerah dan pada ayat ke 2 daftar kebutuhan pemeliharaan barang 

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 

daftar kebutuhan barang milik daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa 

pemeliharaan barang milik daerah terdapat 3 tahapan, yaitu  

a. Pemeliharaan ringan  

Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari 

hari oleh Unit pemakai / pengurus barang tanpa membebani anggaran. 

b. Pemeliharaan sedang  

Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan 

pembebanan anggaran. 

c. Pemeliharaan berat  

Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya 

tidak dapat diduga sebelumnya, 
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2.6 Definisi Konsep  

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi 

konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap tulisan, dimana di tuliskanlah batasan-batasan 

pengertian kosep yang digunakan untuk pembahasan yaitu : 

a. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan 

seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah 

(Anderson  1984:113, dalam  Arifin Tahir,2014:21). 

b. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan 

peradilannya (Mazmanian dan Sabatier dalam  solichin abdul wahab,2012 

:140). 

c. implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van 

Horn 1975, dalam leo agustino,2014: 139). 

d. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat 

ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk 
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penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya ( Drs.Nurlan darise,Ak.,M.Si 

dalam bukunya akuntansi keuangan daerah akutansi sector 

public,2008:59). 

e. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 

barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan 

secara berdaya guna dan berhasil guna (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor17 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 15). 

 

2.7 Konsep Operasional  

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuatlah 

konsep operasional yang akan mengacu pada pedapat teoritis, akan tetapi lebih 

dikonkritkan dalam melakukan penelitian, berikut ini adalah konsep 

operasional dalam penelitian ini, yaitu : 

Tabel II.I 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 

2007 tentang 

Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah ( Studi 

Kasus Pemeliharaan 

JPO Di Kota 

Pekanbaru)  

1. Pemeliharaan 

Ringan  

 

 

 

2. Pemeliharaan 

Sedang   

 

 

 

 

3. Pemeliharaan 

Berat 

 

a. Membersihkan jembatan setiap hari 

b. Penertiban pedagang dan  iklan 

 

 

a. Mengecat jembatan dalam kurun waktu 

tertentu 

b. Menjaga kondisi yang mudah berkarat 

 

 

a. Mengganti kontruksi yang berkarat  

b. Perbaikan berat harus cepat dalam 

penanganannya  

        Sumber : (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007) 
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2.8 Pandangan islam 

Dalam hadits  Rasulullah SAW juga bersabda, “Jika seorang muslim 

berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada 

melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah.” 

Maksudnya disini adalah memberi kemudahan kepada masyarakat 

dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti jembatan untuk menghindari 

kecelakaan, macet dan mempermudah kegiatan sehari-hari. Dan di sini juga 

adanya tanggung jawab dari skpd yang terkait dalam penyediaan dan 

perawatan jembatan yang telah di sediakan agar selalu di rawat sehingga 

masyarakat tetap bisa menggunakan sarana yang telah di sediakan oleh 

pemerintah kota dan menghindari kecelakaan. 

Dalam surat Al Mudatstsir ayat 38 dinyatakan 

 ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِهيَنة  

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” 

Akan tetapi perbuatan individu itu merupakan suatu gerakan yang 

dilakukan seorang pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang 

mungkin bisa meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Dalam hal 

ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara jembatan 

penyeberangan orang (JPO) karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab mereka dalam menjalankan tugas.Dan apabila tidak bertanggung jawab 

atas pekerjaan yang menjadi kewajiban maka mendapatkan teguran atau 

sanksi. 
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Dalam surah Al-Baqarah ayat 27  

 
Artinya : dan, tidak ada yang disesatkan dengannya kecuali orang-orang yang 

fasiq. (Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah 

perjanjian itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan Allah 

(kepada mereka) untuk menghubungkannya, dan membuat 

kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi.” 

(QS: Al-Baqarah: 27) 

 

Maksud dari surah ini adalah bahwa kita harus menjaga segala sesuatu 

yang telah di berikan oleh Allah Swt seperti Jembatan Penyeberangan Orang 

yang ada di kota pekanbaru, dalam keadaan yang saat ini yang mengalami 

kerusakan yang sangat parah sehingga saat ini akan sangat merugikan jika 

tidak adanya di lakukan pemeliharaan, agar aset ini bisa di gunakan dengan 

baik maka harus di lakukan pemeliharaan, sehingga akan dapat di gunakan 

dengan berdaya guna dan berhasil guna, sehingga barang yang rusak saat  

 

2.9 Penelitian Terdahulu  

1. Raras Faliaresti mahasiswa Politeknik Negeri Bandung,  Kajian dalam 

penelitian ini mengenai analisis pendapatan dan biaya pemeliharaan yang 

dilakukan di sejumlah objek jembatan penyeberangan orang (JPO) di 

wilayah Kota Bandung milik Dinas PU Bina Marga Kota Bandung. 

Diantaranya, JPO Asia Afrika, JPO Ahmad Yani (Ps. Kosambi), dan JPO 

AH Nasution. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pendapatan 

dan biaya pengeluaran yang dilakukan oleh sejumlah pengelola. Pengelola 

terkait adalah Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan sejumlah 
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investor swasta. Manfaat tidak langsung yang diterima pengelola cukup 

terbatas, karena manfaat yang diterima hanya berdasarkan dari penyewaan 

media reklame saja. Sedangkan biaya pengeluaran berasal dari biaya 

pemeliharaan, perbaikan jembatan selama beberapa tahun terakhir. Disain 

penelitian dan alat analisis pengolahan data pada penelitian ini 

menggunakan operasional variabel, dan metode benefit cost (B/C) ratio. 

Hasil penilaian manfaat ekonomi pada beberapa jembatan penyeberangan 

orang (JPO) di Kota Bandung pada kondisi saat ini diperoleh nilai Net 

Present Value (NPV) JPO Asia Afrika adalah sebesar Rp 14.030.961.521,- 

dengan hasil BCR 1,09. NPV JPO Ahmad Yani adalah sebesar Rp 

6.336.944.278,- dengan hasil BCR 1,00. Sedangkan NPV JPO AH 

Nasution adalah sebesar Rp 4.532.425.178,- dengan hasil BCR 1,04. 

Penilaian ini menggunakan umur ekonomis bangunan 40 tahun dan 

discount factor 5,75% (BI Rate per Juni 2012). Sehingga, hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa sejumlah pembangunan jembatan penyeberangan 

di Bandung adalah layak. Sedangkan hasil penilaian dari pengelolaan, 

operasi dan pemeliharaan JPO di Bandung, pengelolaan yang ada belum 

memenuhi syarat sesuai dengan prosedur teknis dan non teknis yang telah 

ditetapkan pada instruction manual jembatan, hal ini dikarenakan 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami metode yang 

harus digunakan pada pengelolaan ini. Untuk menanggulangi hal tersebut, 

maka perlu adanya peningkatan dan kedisiplinan, agar lebih memahami 

dan pemenuhan secara maksimal terhadap kinerja operasi dan 
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pemeliharaan jembatan penyeberangan yang sesuai prosedur, serta 

penambahan SDM dibagian pengelolaan/pemeliharaan aset. Perbedaan 

penelitian ini yakni Raras Filiaresti memfokuskan untuk menganalisa 

pendapatan dan biaya pengeluaran yang dilakukan oleh sejumlah 

pengelola, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap Implementasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pemeliharaan jembatan 

penyeberangan orang (JPO) di kota pekanbaru. 

2. Suci Zulnikasari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam 

hal ini meneliti Evaluasi kinerja jembatan penyeberangan, dalam hal ini 

Fasilitas pendukung seperti jembatan penyeberangan akan sangat 

membantu pergerakan pejalan kaki, karena letak fasilitas-fasilitas umum 

yang menyebar ke seluruh kawasan. Akan tetapi pada jembatan 

penyeberangan di Jl. Slamet Riyadi tepatnya di depan solo square ini 

masih belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian penempatan jembatan penyeberangan baik secara 

teknis maupun secara desain standart khusus serta respon masyarakat yang 

menggunakan dan potensial pengguna fasilitas jembatan penyeberangan. 

Penelitian dilakukan satu kali secara serempak pada 4 zona yang berbeda 

pada lokasi survai, mulai dari persimpangan faroka sampai persimpangan 

kerten. Pengumpulan data dilakukan melalui perhitungan jumlah 

kendaraan dan julah pejalan kaki, pengukuran dimensi jembatan serta 

penyebaran kuisioner kepada 30 responden pada setiap zona yang berbeda. 
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Hasil analisa data jumlah kendaraan dan pejalan kaki dianalisa dengan 

rumus PV2,sedangkan untuk dimensi jembatan dibandingkan dengan 

syarat desain standart khusus. Perbandingan berbagai faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan jembatan penyeberangan dianalisa dengan 

metode statistik untuk menetukan modus pada setiap jawaban kuisioner. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa fasilitas yang sesuai pada zona 1, 2 dan 

4 sudah sesuai dengan kenyataan dilapangan, akan tetapi pada zona 4 

direkomendasikan lampu pengatur saja. Untuk desain konstruksi jembatan 

penyeberangan sudah sesuai dan layak untuk menunjang kenyamanan dan 

keamanan pengguna jembatan penyeberangan. Sedangkan mayoritas 

responden menjawab setuju pada setiap variabel pertanyaan yang diajukan 

pada kuisioner. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian dan pertimbangan 

yang matang apabila akan membangun sebuah fasilitas baru pada suatu 

lokasi, supaya fungsi dari fasilitas tersebut bisa dioptimalkan dengan baik. 

Perbedaan penelitian ini yakni suci julnikasari memfokuskan kesesuaian 

penempatan jembatan penyeberangan baik secara teknis maupun secara 

desain standart khusus serta respon masyarakat yang menggunakan dan 

potensial pengguna fasilitas jembatan penyeberangan, sedangkan peneliti 

memfokuskan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 

17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dalam pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kota 

pekanbaru. 
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3. Novita Rosyida Hilmi mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta 

kajian dalam penelitian ini yaitu Rancangan jembatan penyeberangan 

orang (JPO) dengan menggunakan metode quality function deployment.  

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) berfungsi untuk memberikan 

fasilitas menyeberang bagi pejalan kaki agar tidak mengganggu aktivitas 

kendaraan dalam berkendara. Selain itu, JPO berfungsi menghindarkan 

konflik antara penyeberang jalan dengan pengguna kendaraan. JPO yang 

ada saat ini kurang dimanfaatkan keberadaannya, hal ini dapat dilihat dari 

adanya keluhan pengguna dan minimnya penyeberang yang 

memanfaatkan. Maka dari itu diperlukan rancangan ulang agar 

penyeberang jalan merasa nyaman dalam menggunakan JPO.  Metode 

yang digunakan untuk merancang ulang JPO ini adalah metode Quality 

Function Deployment (QFD). Dalam metode ini, perancangan didasarkan 

pada suara konsumen (voice of customer) yang diperoleh dari keluhan 

pengguna. Kemudian dari suara pengguna dilakukan penilaian tingkat 

kepentingan, harapan dan kepuasan. Pembuatan karakteristik teknis dan 

pembobotan dilakukan setelahnya dan dibuat House of Quality untuk 

mengetahui hubungan what and how nya. Setelah itu pengembangan 

alternatif dan penilaian akternatif. Alternatif yang memiliki nilai tertinggi 

selanjutnya akan dipilih dan dikembangkan. Hasil rancangan yang terpilih 

adalah alternatif keempat dan dijadikan acuan dalam rancangan 

visualisasinya. Alternatif keempat memiliki spesifikasi antara lain bahan 

lantai adalah baja h-beam, desain anak tangga berbentuk “U, kemiringan 
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anak tangga yang sesuai dengan konsumsi energi minimal yaitu 270, area 

berjalan, tinggi pegangan, tinggi pagar pembatas yang telah disesuaikan 

dengan anthropometri masyarakat Indonesia. Disamping itu, penempatan 

papan baliho yang dinaikkan dari penempatan sebelumnya, penambahan 

penerangan, atap dan tempat sampah pada usulan rancangan JPO dapat 

menambah nilai estetika dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan 

pengguna dalam memanfaatkan fasilitas penyeberangan JPO yang ada. 

Perbedaan penelitian ini yakni Novita Rosyida Hilmi yakni fokus dalam 

penelitian ini adalah rancangan ulang agar penyeberang jalan merasa 

nyaman dalam menggunakan JPO dengan menggunakan metode Quality 

Function Deployment (QFD) sedangkan peneliti memfokuskan terhadap 

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam 

pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kota pekanbaru. 
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2.10 Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 Sumber :Permendagri Nomor 17 tahun 2007  

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah  

Menciptakan rasa aman bagi pengguna 

JPO dan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam menjalankan 

aktifitas 

Pemeliharaan Ringan Pemeliharaan Sedang Pemeliharaan Berat  

Supaya JPO dapat 

berfungsi dengan 

baik dan terpelihara 


