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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual 

dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep Implementasi, 

Kebijakan Publik, Pemerintah, Pembinaan, Dan objek dari peneltian diantaranya 

Anak jalanan, dan Anak Terlantar. 

2.1 Konsep Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Secara umum dalam (Tangkilisan, 2008:3), kebijakan publik dapat 

dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman 

tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan 

program yang akan dilaksanakan secara jelas. 

Menurut James E Anderson dalam (Tangkilisan, 2008:3) menyatakan, 

“Public policies are those policies developed by govermmental bodies and 

official”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa: 

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

2. Kebijakan ini berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-

pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, 

jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu. 
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4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. 

5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu 

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa 

(otoritatip). 

Sedangkan menurut Eulau yang dikutip Jones (1985:47), dikatakan 

bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan 

pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang 

mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat 

dikatakan sebagai kebijakan public atau tidak dilihat dari komponen Public 

Policinya (Jones 1985: 48-49) yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Intentions, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan. 

b. Goals, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai. 

c. Plans of Proposals, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan. 

d. Program, yaitu program yang sisyahkan untuk mencapai tujuan 

kebijakan. 

e. Decisions or choices, yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan-

tindakan yang diambil untuk mecapai tujuan, mengembangkan rencana, 

melaksanakan dan mengevaluasi program. 

f. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur. 

Thomas R Dye dalam (Tangkilisan, 2008:5) mendefinisikan kebijakan 

pemerintah sebagai “is whatever governments choose to do or not to do”. 

Dikatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada 
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tujuannya (objectivenya) dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan-

tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pemerintah saja. 

Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kebijakan punlik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan 

pemerintah, 

2. Kebijakan public baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

mempunyai tujuan tertentu. 

3. Kebijakan public ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 

2.1.2 Tujuan Kebijakan 

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan 

melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitab dengan 

tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu: 

1 Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)  

2 Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara 

sebagai stimulator) 

3 Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator) 

4 Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai 

distributor). 

2.1.3 Jenis Kebijakan Publik 

a. Jenis Kebijakan Publik 
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Menurut James E. Anderson, (Suharno, 2010: 24-25) kebijakan publik 

dapat di kelompokkan sebagai berikut:  

1. Substantive Policies and Procedural Policies.  

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah 

yang di hadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan 

di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang 

menjadi tekanan dari substansi policies adanya pokok masalahnya (subject matter) 

kebijakan. Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-

pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara 

bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.  

2. Distributive, Redistributive, and self Regulatory policies.  

Distributive policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 

pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-

kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Redistributive 

Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, 

pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. Self 

Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau 

pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.  

3. Material Policie 

Material Policies Adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian 

atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau 
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mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber 

material tersebut. 

4. Publik Goods and Private goods policies.  

Publik Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 

penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang 

banyak. Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang 

penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan 

perorangan yang tersedia di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. 

2.1.4 Proses Kebijakan Publik 

Hogwood dan peters menganggap ada sebuah proses linear pada sebuah 

kebijakan yaitu Policy Innovation-Policy Succession-Policy Maintenance-Policy 

Termination. Policy Innovation adalah saat dimana pemerintah berusaha 

memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk-piruk kepentingan 

yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan 

yang relevan dengan konteks tersebut. Policy succession akan terbentuk setelah 

aspirasi itu didengar oleh pemerintah dan pemerintah akan mengganti kebijakan 

yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. Polici maintence adalah sebuah 

pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk Keep 

The Policy On Track. 

Policy termination adalah saat dimana kebijakan yang ada tersebut dan 

dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan. Kebijakan 

Negara dalam bentuk kebijakan hukum yang disepakati dalam tata urutan 
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kebijakan berkedudukan sebagai kebijakan strategi yang tertinggi.  Dari sanalah 

lahir berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang secara hierarki dimulai 

dari kebijakan tertinggi setelah undang-undang dasar, (dulu) disebut Garis-garis 

besar Haluan Negara, hingga pada tingkat terbawah seperti peraturan-peraturan 

dareah. Kebijakan  pemerintah berkaitan dengan system kehidupan nasional yang 

berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk 

dalam segala aspek kehidupan social, dan ada saat-saat  di mana konflik dapat 

diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala  aspek kehidupan 

social, dan ada saat semua konflik harus dikembangkan dalam alam demokrastis 

guna pemberdayaan yang diharapkan.   

Hal ini akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti 

konteks politik, administrasi Negara dan pemerintahan daerah. Kebijakan adalah 

isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang 

disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimkasudkan dengan lingkungan 

adalah keadaan social politik, social budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan 

keamanan, kehidupan sosial, basional, regional, dan internasional, yang secara 

khusus akan menjadi topik pada pembicaraan selanjutnya. 

Dalam konsep lainya seorang pakar bernama William N. Dunn (1994) 

mengatakan proses ananlisis kebijakan publik merupakan serangkatan aktivitas 

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas 

politis itu Nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan 

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 

penilaian kebijakan. Sementara aktivitas perumusan masalah, forecasting, 
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rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang 

lebih bersifat intelektual, dapat diamati melalui table berikut. 

Tabel 2.1 

Proses Kebijakan Publik 

Tahap Karakteristik 

Perumusan Masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi 

yang menimbulkan masalah. 

 

Forecasting (Peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di 

masa mendatang dari diterapkanya alternative 

kebijakan, termasuk apabila tidak membuat 

kebijakan. 

 

Rekomendasi Kebijakan Memeberikan informasi mengenai manfaat bersih 

dari setiap alternative, dan merekomendasika 
alternative kebijakan yang memberikan manfaat 

paling tinggi. 

 

Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi 

sekarang dan masa lalu dari diterapkannya   

alternative kebijakan termasuk kendala-

kendalanya. 

 

Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil 

dari suatu kebijakan. 

 

Sumber: AG. Subarsono (2005:9) 

Jika isu kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan 

masalah, evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk 

menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi. Salah 

satu perbedaan pokok antara keduanya terletak pada waktu. Isu kebijaksaan 

disiapkan sebelum tindakan dilakukan (bersifat Prospektif), sedangkan program 

evaluasi kebijaksanaan dibuat setelah diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). 

Pandangan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000:169) ini menjadi 

dasar pemikiran untuk menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.  
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Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksaan 

dimulai dengan menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan 

masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatife, dan pembuatan 

usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang dengan berhasil 

membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, sikap alternatif kebijaksaan 

yang baru, dan kerangka arah tindakan yang baru atau diperbarui, meskipun 

evaluasi program kebijaksaan normalnya berhenti pada pembuatan usulan yang 

eksplisit. 

Berbagai argumentasi Dunn diatas merupakan bahan pertimbangan yang 

menyebabkan peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode-metode 

“evaluasi kebiajakan” dari pada “analisis kebijakan”. Karena dengan melakukan 

evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan outputnya akan menghasilkan 

rekomendasi tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, maka 

tentunya sumbangsih terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih lebih konkrit. 

Sementara analisis kebijakan bersifat peramal (forecasting) yang belum dapat 

dipastikan hasilnya. 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti pelaksaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Implementasi Kebijakan dipndang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 
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Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-

undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan 

kebijakan atau program-program (Winarno, Budi. 2007:144). 

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, Budi. 2007:146), 

mendefinisikan Implementasi kebijakan, sebagai “Tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 

Dari dua definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut 3 hal, yaitu: (1) adanya tujuanatau sasaran kebijakan; (2) adanya 

aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sedangkan 

menurut Wibawa dalam (Tangkilisan 1997:7), Implementasi kebijakan merupakan 

pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya 

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

instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.  

Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) Menjelaskan masalah-masalah 

yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam 

berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. 
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Berdasarkan pandangan ahli di atas, dapatlah disinpulkan bahwa setelah kebijakan 

dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan 

tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi 

lainnya yang bertujuan umtuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.  

Dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud diperlukan suatu input 

berupa: peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, sumber daya 

manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang akan mendukung 

pelaksanaan lebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait serta standard 

operating procedurs dan lain sebagainya. William dan Elmore dalam (Tangkilisan 

1997:8), menyajikan model implementasikebijakan yang secara skematis dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 2.1 

Model Implementasi Kebijakan Publik 

(input: Agen Pelaksana, Resources, Peraturan dan lain-lain) 

Sumber: William and Elmore (Tangkilisan: 1997:138) 

 

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah 

untuk menetapkan arah tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil 

dari kegiatan pemerintah Wibawa dalam (Tangkilisan 1997:8). Keseluruhan 

proses penetapan kebijakan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang 

Policy goals & 

Implementing 

policy Policy 

Delivery 

System 



 

 
 

 

21 

semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah 

dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. 

Meter dan Horn (subarsono, 2006: 99) mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;  

1 Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan 

harus  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat  direalisir  apabila  standar  dan 

sasaran kebijakan kabur,  

2 Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber 

daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. 

3 Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

4 Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang 

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

5 Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.  
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6 Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon 

implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 

untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap 

kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari  tujuan  atau  sasaran  kebijakan,  aktivitas,  atau  kegiatan  pencapaian  

tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan 

suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian 

tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. 

2.2.1 Faktor yang Menetukan Implementasi 

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix. Berikut disini ada sedikit info 

tentang pengertian implentasi menurut para ahli. Secara sederhana implementasi 

bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin 

dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan 

Wildavsky dalam (Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa 

“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian 



 

 
 

 

23 

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh 

Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin 

dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa” implementasi adalah sistem 

rekayasa.”  

Subarsono (2008:89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 

mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 

a. Teori George C. Edward  

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variable, yaitu:  

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

imlpementasi. 

b) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 

financial.  

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 
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maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III 

(1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala 

menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda 

dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi 

dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan 

pegawai (pelaksana) dan insentif. 

d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 

dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 

adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 

berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu  struktur 

organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah 

dan  penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi 

yang terlalu panjang  akan cenderung melemahkan pengawasan dan 

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek 

dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) 

dan fragmentasi. 

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier  

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 

1. Karakteristik masalah (Tractability of The Problems). 
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a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di 

satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah 

dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk. 

b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa 

suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila 

kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman 

kelompok sasaran relative sama. 

c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah 

program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya 

mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif 

mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak 

terlalu besar. 

d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program 

yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan 

relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. 

2. Karakteristik kebijakan (Ability of Statue to Structure Implementation), 

yaitu: 

a) Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi 

sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena 

implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan 

nyata. 
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b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana 

kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap 

karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu 

perlu ada modifikasi. 

c) Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut, 

di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap 

program social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta 

memonitor program yang semuanya memerlukan biaya, 

d) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai 

institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh 

kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang 

terlibat dalam implementasi program. 

e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

f) Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi 

yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia 

salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.  

g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpastisipasi 

dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang 

memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative 

mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan 

masyarakat.  
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3. Lingkungan kebijakan (Nonstatutory Variable Effecting Implementation), 

yaitu: 

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi 

dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative 

mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan 

masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. 

b) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang 

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, 

sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan 

harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public. 

c) Sikap dari kelompok pemilih (constituency goups), dimana kelompok                      

pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi 

implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat 

melakuakn intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan 

pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk 

mengubah keputusan, dan kelempok pemilih dapat memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak 

langsung melalui kritik yang dipubliksikan terhadap badan-badan 

pelaksana. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 

implementor. pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk 

merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah 

variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus 



 

 
 

 

28 

memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan 

selanjutnya marealisasikan prioritas tujuan tersebut.  

c. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn Meter dan Horn 

(subarsono,2006:99) 

Mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yakni; 

a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan 

harus  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat  direalisir.apabila  standar  

dan sasaran kebijakan kabur, 

b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 

manusia. 

c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber 

daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan  memberikan dukungan  bagi  implementasi  kebijakan,  
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karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, 

bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah 

elite politik mendukung  implementasi kebijakan. 

f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 

respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu 

pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, 

yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.  

d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli  

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang 

dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni; kondisi 

lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untu 

kimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.  

e. Teori David L. Wimer dan Aidan R.Vining Welmer  dan  Vining  

(Subarsono,  2006;103) 

Mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu: 

a) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan 

yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan 

teoritis. 

b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 
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lingkungan dalam hal ini encakup lingkungan social, politik, ekonomi, 

hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada 

suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain 

yang berbeda. 

c) Kemampuan implementor kebijakan.Tingkat kompetensi implementor 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Para ahli kebijkan memiliki pandangan yang beragam tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. 

Diantaranya, Grindle (Tangkilisan, 2008: 12) mengatakan bahwa faktor yang 

harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah aspek isi dari 

kebijakan itu sendiri (Context Of Policy) yang akan memberikan pengaruh 

terhadap lingkungan social, ekonomi dan politik serta aspek konteks atau 

lingkungan implementasi (context of implementation) dilakukan. Kedua aspek 

tersebut dipahami Grindle sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, William N Dunn 

(Muhadjir, 1994) juga mengemukakan hal yang sama bahwa untuk keberhasilan 

suatu kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Polcy stakeholder, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang 

mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh keputusan pemerintah lingkungan dimana kebijakan akan 

diterapkan. Bagaimana kebijakan dirumuskan, apakah mengakomodir 

kepentingan stakeholder atau tidak. 
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2. Policy environment, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian 

disekeliling isu kebijakan dimana akan terjadi mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh kebijakan public. 

Namun menurut Meter dan Horn dalam (Lester et al, 1987: 202) 

merumuskan secara sederhana, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses implementasi adalah faktor dukungan sumber daya (resources), 

karakteristik pelaksana kebijakan, daya tanggap dan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri. Selanjutnya, Rippley dan Franklin dalam Wibawa (1992) 

menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program dapat 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari 

kepatuhan strate level bureaucracy terhadap atas mereka. 

2. Kelancaran rutinitas dan ketiadaan persoalan. 

3. Kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima 

manfaat yang diharapkan. 

2.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut Bambang sunggono (1994), implementasi kebijakan 

mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu:  

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 
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atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun 

ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga 

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, 

pemyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public 

dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-

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

manusia.  

b) Informasi  

Implemntasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru tidak 

ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi  

c) Dukungan  

Pelaksaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksaan kebijakan 

tersebut.  

d) Pembagian potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para 

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 

pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang 
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dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai 

oleh adnya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. 

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 

controversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam 

implementasinya.  

Menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota 

masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan public, yaitu:  

a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana 

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik 

yang bersifat kurang mengikat individu-individu. 

b. 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. 

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 

anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan 

menipu atau dengan jalan melawan hukum. 

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran kebijakan 

yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi 

sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan public. 

e. Apa bila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 

system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-

kelompok tertentu dalam masyarakat.  
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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 prilaku atau 

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka 

suatu kebijakan publik tidaklah efektif. 

2.3 Peraturan Daerah 

2.3.1 Pengertian Peraturan Daerah 

Menurut Van Der Tak dalam (Aziz Syamsudin. 2011), peraturan 

perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat 

umum. 

Istilah perundang-undangan (legislation atau gesetzgebung) mempunyai 

dua pengertian yang berbeda, yaitu: 

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses 

membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. 

2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan 

hasil proses pembentukan peraturan-pearaturan, baik di tingkat pusat 

maupun ditingkat daerah. 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah (gubernur ataubupati/wali kota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah 

http://ilmuhukumundangundang.blogspot.com/2014/12/pengertian-ilmu-perundang-undangan.html
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seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: 

1 Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan 

Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan 

bersama Gubernur. 

2 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota 

tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah 

Provinsi. 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau 

kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh 

Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan 

oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. 

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau 

bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat 

pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. 

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau 

Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling 

lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
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Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 

hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau 

Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui 

bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda 

tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Sedang di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua 

pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan 

peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah 

Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota. 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, 

peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri 

khas masing-masing daerah.  

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perturan perundang-undangan 

merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah 
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yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat 

sehingga memenuhi teknis pembentuka peraturan perundang-undangan, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. 

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan 

perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud 

adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Definisi Perda Sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan 

Daerah (Perda) adalah  peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 

tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah 

baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pasal 136 ayat (2) UU No. 32/2004 

mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; serta ayat (3) 

Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah . 
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2.3.2 Syarat Berdirinya Peraturan Daerah (PERDA) 

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala 

daerah dan DPRD. Pasal 140 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari 

DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Perda harus 

mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk 

dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan perda tidak 

akan dibahas lebih lanjut. 

2.3.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 

Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 landasan yaitu: 

1. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau 

ideologi negara; 

2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau 

kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan 

atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan 

masyarakat; 

3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan 

untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara 

atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Mengingat perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang 

bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda. Oleh karena itu, perlu 
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dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam 

masyarakat. 

Dasar Hukum: 

1. UUD 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

3. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

PERDA Provinsi Riau Nomoe 3 Tahun 2013  

Bagian Keenam Perlindungan Khusus 

Pasal 21 

1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi : 

anak yang berhadapan dengan hukum; 

a. anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

b. anak korban trafiking; 

c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat 

adiktif lainnya; 

d. anak korban penularan HIV/AIDS; 

e. anak korban penculikan; 

f. anak yang tidak mempunyai orang tua; 

http://ilmuhukumundangundang.blogspot.com/2015/01/undang-undang-dasar-1945.html
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/node/21/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/node/21/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
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g. anak terlantar; 

h. anak jalanan; 

i. anak korban kekerasan; 

j. anak korban bencana alam atau bencana sosial; 

k. anak penyandang cacat;dan 

l. anak korban perlakuan salah lainnya. 

2) Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) melibatkan 

peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha. 

3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

penyediaan layanan : 

a. kesehatan; 

b. pendidikan; 

c. bimbingan sosial, mental dan spiritual; 

d. rehabilitasi sosial; 

e. pendampingan; 

f. pemberdayaan; 

g. bantuan sosial; 

h. bantuan hukum; dan/atau 

i. Reintegrasi anak dalam keluarga. 

4) Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya 

masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak. 
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5) Pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan 

oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas : 

a. Permohonan atau pengaduan langsung anak yang bersangkutan, 

pemohon, pendamping anak, orang yang masih memiliki hubungan 

keluarga, orang lain. Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau 

lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak anak; dan/atau. 

b. Inisiatif Pemerintah Daerah sendiri baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

6) Pemberian pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus 

dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga 

swadaya masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hak-

hak anak. 

7) Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi 

sosial atau lembaga swadaya masyarakat meliputi bimbingan, investigasi, 

konseling, perlindungan korban, pendampingan korban, pelayanan darurat dan 

tindakan lain yang dipandang perlu. 

8) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat 

yang melakukan pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan 

khusus dapat dibantu pendanaannya oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

9) Berdasarkan pertimbangan tertentu upaya pelayanan dan penanganan terhadap 

anak sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan 

secara rahasia. 
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10) Pemerintah Daerah menyediakan rumah penampungan sementara, rumah aman 

atau tempat tinggal alternatif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 

dan berada dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. 

2.4 Anak Jalanan 

Anak jalanan, umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat 

dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar 

kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya 

kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 anak jalanan adalah 

Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan 

sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di 

tempat umum. Mereka itu ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat, 

atau di propinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda 

dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada 

anak jalan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi 

masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal 

bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.  

Menurut M. Ishaq (2000), ada tiga ketegori kegiatan anak jalanan, yakni: 

(1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan 

anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni 

di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, 

pasar, pertokoan, dan mall. 
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Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat 

penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang  gizi, 

kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, 

serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup 

merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan  seksual 

oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa. Di antara anak-anak jalanan, 

sebagian ada yang sering berpindah antar kota. Mereka tumbuh dan berkembang 

dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan 

hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku 

negatif. 

A. Karakteristik Anak Jalanan 

Berdasarkan penelitian Depertemen Sosil RI memaparkan kategori dan 

karektiristik anak jalanan sebagai berikut (Yuniar Puspareni, 2012): 

1. Memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun; 

2. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan; 

3. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan; 

4. Tidur  di  ruang-ruang  atau  cekungan  di  perkotaan,  seperti: terminal, 

emper toko, kolong jembatan dan pertokoan; 

5. Hubungan dengan orang tuanya biasanya tidak teratur bahkan sudah putus; 

6. Bekerja sebagai:  pemulung, pengamen pengemis.  Penyemir sepatu,  kuli 

angkut barang; 

7. Berpindah-pindah tempat. 
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B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Anak Jalanan: 

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam 

kehidupan di jalanan, seperti, kesulitan keuangan keluarga atau tekanan 

kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dan masalah khusus 

menyangkut hubungan anak dengan orangtua.  

Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak 

mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri dijalanan. Kadang kala 

pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup 

dijalanan. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan 

kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalanan. Namun, bukan berarti 

kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak 

lari dari rumah dan terpaksa hidup dijalanan. Kebanyakan anak bekerja dijalanan 

bukanlah atas kemauan sendiri, meliankan sekitar 60% diantaranya karena 

dipaksa oleh orang tuanya (Bagong, 1999: 48).  

Menurut Surjana menyebutkan bahwa faktor yang mendorong anak untuk 

turun ke jalan terbagi dalam tiga tingkatan, sebagai berikut: 

a. Tingkat Mikro (immediate causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan 

anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasikan dari anak 

adalah lari dari rumah (sebagai contoh anak yang selalu hidup dengan 

orangtua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan (sering menampar, 

memukul, menganiaya karena kesalahan kecil) jika sudah melampaui batas 

toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup 
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dijalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah atau disuruh 

putus sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main atau diajak teman. 

Sebab-sebab yang berasal dari kelurga adalah terlantar, ketidakmampuan 

orang tua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis seperti ditolak 

orang tua, salah perawatan dari orangtua sehingga mengalami kekerasan di 

rumah (child abuse) kesulitan berhubungan dengan keluarga karena 

terpisah dari orang tua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik 

dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain.  

b. Tingkat Meso (underlying cause), yaitu faktor agar berhubungan dengan 

struktur masyarakat (struktur disini dianggap sebagai kelas masyarakat, 

dimana masyarakat itu ada yang miskin dan kaya. Bagi kelompok keluarga 

miskin anak akan diikut sertakan dalam menambah penghasilan keluarga). 

Sebab-sebab yang dapat diidentifikasikan ialah pada komunitas 

masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu meningkatkan 

ekonomi keluarga, oleh karena itu anak-anak diajarkan untuk bekerja pada 

masyarakat lain pergi ke kota untuk bekerja adalah sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat dewasa dan anak-anak (berurbanisasi).  

c. Tingkat makro (basic cause), yaitu faktor yang berhubungan dengan 

struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat 

yang sangat menentukan, dalam hal ini sebab banyak waktu di jalanan, 

akibatnya akan banyak uang). Sebab yang dapat diidentifikasikan secara 

ekonomi adalah membutuhkan modal dan keahlian besar. Untuk 
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memperoleh uang yang lebih banyak mereka harus lama bekerja dijalanan 

dan meninggalkan bangku sekolah (Siregar, 2004: 39).  

2.6. Pandangan Islam Tentang Implementasi Kebijakan 

“Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang 

adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanya. 

Seorang kepala Negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang 

dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 

Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal 

tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga 

yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal 

yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta 

pertanggung jawab) dari hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari & Muslim)”. 

 Dari Hadist diatas dijelaskan bahwa seorang pemimpin berkewajiban 

bertanggung jawab kepada rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, memelihara 
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rakyatnya, dan menjaga rakyatnya dari ancaman apapun. Karena akan diminta 

pertanggung jawaban dari setiap apa yang kita pimpin. 

َش  ٍۡ ۡشِرقِ أٌَ تَُىنُّىاْ ُوُجىهَُكۡى قِجََم  ٱۡنجِرَّ ۞نَّ ًَ ۡغِرةِ وَ  ٱۡن ًَ ٍَّ  ٱۡن ِك ٍۡ  ٱۡنجِرَّ َونََٰ َي

ٍَ ثِ  ِ َءاَي ئَِكخِ وَ  ٱۡۡلِٓخرِ  ٱۡنٍَۡىوِ وَ  ٱّللَّ
ٓ هََٰ ًَ تِ وَ  ٱۡن بلَ َوَءاتَى  ٍَ  ۧٱننَّجٍِِّ وَ  ٱۡنِكتََٰ ًَ  ۦَعهَىَٰ ُحجِّهِ  ٱۡن

ًَ وَ  ٱۡنقُۡرثَىَٰ َذِوي  ٍَ ىَٰ وَ ٱۡنٍَتََٰ ِكٍ َضَٰ ًَ ٍَ وَ  ٱۡن ٍَ وَ  ٱنضَّجٍِمِ  ٱۡث بٓئِهٍِ قَبةِ َوفًِ  ٱنضَّ َوأَقَبَو  ٱنرِّ

حَ  هَىَٰ حَ َوَءاتَى  ٱنصَّ َكىَٰ ٌَ وَ  ٱنزَّ ىفُى ًُ  وَ  ٱۡن
ْۖ
هَُدوْا ٍَ ثَِعۡهِدِهۡى إَِذا َعَٰ جِِرٌ فًِ  ٱنصََّٰ

ٓاءِ وَ  ٱۡنجَۡأَصبٓءِ  رَّ ٍَ  ٱنضَّ ئَِك  ٱۡنجَۡأِس  َوِحٍ
ٓ ٍَ أُْونََٰ  َصدَ  ٱنَِّرٌ

ْۖ
ئَِك هُُى  قُىْا

ٓ ٌَ َوأُْونََٰ تَّقُى ًُ  ٱۡن

٧١١  

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, 

hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 

yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; 

dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. 

Al-baqarah: 177). 

Negara sebagai wadah masyarakat dengan ruang lingkup besar dalam al-

quran di wajibkan bagi pemimpin dan pemerintah untuk senantiasa 

mensejahterakan seluruh rakyatnya, dengan membuat kebijakan yang bisa 

menaikkan tingkat ekonomi masyarakat rendah, dan melakukan perlindungan 

khusus kepada masyarakat yang terlantar, anak jalanan dan lain sebagainya. 

berdasarkan ayat 177 surah Al-Baqarah diatas, dapat kita ketahui bahwa kita 
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sebagai manusia harus saling tolong menolong sesama muslim. Tolong menolong 

tersebut dijelaskan dengan cara infaq, sedekah, dll sebagainya, hal ini untuk 

meringankan saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. Pemerintah juga 

bertanggung jawab memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, membuat Badan 

Amil zakat sebagai wadah dari adanya infaq atau sedekah untuk meringankan 

mereka yang tidak beruntung tersebut. 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitan yang dilakukan (Febriani, Reza. 2013), yang 

meneliti tentang Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru yang menghsilkan kesimpulan 

bahwa implementasinya belum berjalan dengan baik dan sebagian gelandangan 

tidak mendapatkan pembinaan oleh dinas sosial kota pekanbaru.  

Sedangkan pada penelitian (Riani, Novi. 2014), yang berjudul 

Implemntasi Kebijkan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengn kesimpulan pemerintah sudah 

menjalankan kebijakan tersebut, namun belum di lakukan sepenuhnya seperti 

yang tertera dalam kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2001 tentang 

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. 

Dan dari jurnal (Lianti, Dewi.Jurnal Vol. 4 Nomor 3 tahun 2016 : 4265 – 

4278), Dengan Judul Studi Tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas 

Kesejahteraan Sosial Di Kota Samarinda Dari Jurnal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembinaan anak jalanan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda 
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sudah berjalan baik. Baik dari segi pembinaan pendidikan formal da non-formal, 

pembinaan mental dan pembinaan keterampilan. 

Lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel. 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama  Judul Hasil Penelitian 

Febriani, 

Reza.2013. 

(UIN 

SUSKA 

RIAU) 

Analisis Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2008 Tentang 

Ketertiban Sosial di Kota 

Pekanbaru 

Dari penelitian ini dapat 

dimpulkan bahwa 

implementasinya belum berjalan 

dengan baik dan sebagian 

gelandangan tidak mendapatkan 

pembinaan oleh dinas sosial kota 

pekanbaru. 

 

Riana, Novi. 

2014. 

(UIN 

SUSKA 

RIAU) 

Implemntasi Kebijkan 

Pemerintah Daerah Dalam 

Mengelola Pedagang Kaki 

Lima (PKL) Di Kec. 

Tampan Kota Pekanbaru. 

Dengan kesimpulan pemerintah 

sudah menjalankan kebijakan 

tersebut, namun belum di lakukan 

sepenuhnya seperti yang tertera 

dalam kebijakan peraturan daerah 

nomor 11 tahun 2001 tentang 

penataan dan pembinaan pedagang 

kaki lima. 

 

Lianti, 

Dewi. 2016. 

(UNMUL) 

Jurnal Vol. 

4 Nomor 3 

tahun 2016 : 

4265 – 4278 

Studi Tentang Pembinaan 

Anak Jalanan Oleh Dinas 

Kesejahteraan Sosial Di 

Kota Samarinda. 

Dari Jurnal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan 

anak jalanan oleh Dinas 

Kesejahteraan Sosial Kota 

Samarinda sudah berjalan baik. 

Baik dari segi pembinaan 

pendidikan formal da non-formal, 

pembinaan mental dan pembinaan 

keterampilan. 

 

 

2.8. Definisi Konsep 
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Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini 

maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini 

yang dioperasionalkan melaui beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Kebijakan adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mutlak 

dan wajib dijalankan dengan persetujuan sebagai aturan atau landasan hukum. 

Kebijakan pemerintah daerah adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan wajib 

dilaksanakan. 

b. Implemementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan aturan 

yang lebih difokuskan lagi sebagai kebijakan pemerintah.  Implementasi juga 

bertujuan untuk mencapai dan mangukur sampai sejauh mana tingkat 

keberhasilan aturan atau program pemerintah tersebut berjalan dalam hal ini 

kebijakan pemerintah.  

c. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan 

Pemerintah Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan di 

Dinas sosial  kota Pekanbaru. 

d. Anak jalanan adalah seorang anak yang sesuai dengan kriterianya lebih 

banyak menhabiskan sebagian besar waktu sehari-harinya dijalan untuk 

mencari nafkah. 

e. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan 

terorganisir dengan maksud meningkatkan sumber daya yang dimiliki untuk 

menekan, mengurangi dan juga meniadakan keberadaan anak jalana guna 

menciptakan kesejahteraan dan juga ketertiban umum. 
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2.9. Konsep Operasional 

Menurut Singarimbun (2006:46) Konsep Operasional adalah unsur-unsur 

yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan 

pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Konsep operasional pada 

penelitian ini adalah: 

Tabel 2.3 

Indikator Penelitian 

Variabel Penelitian Indikator 

 

 

 

 

Implementasi 

Kebijkan 

Penyediaan layanan 

Terhadap (Anak 

jalanan). 

Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nomor 3 tahun 2013. 
Pendidikan dan pemberdayaan 

Usaha Rehabilitasi 

Bimbingan sosial, Mental, dan 

Spiritual. 

Kesehatan  

Pendampingan 

Reintegrasi Anak Dalam 

Keluarga 

Teori Implementasi 

Kebijakan menurut 

George C. Edward. 

Komunikasi 

Sumber Daya 

Disposisi 

Struktur Birokrasi 

Sumber: Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 

2.10. Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65), mengemukakan 

bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting. 
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Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya.Adapun 

kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini:  

Gambar.2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Implemetasi Perda Provinsi Riau Nomor 3 

tahun 2013. 

1. Bagaimana 

pembinaan anak 

jalanan yang 

dilakukan oleh dinas 

sosial dan 

pemakaman kota 

pekanbaru? 

2. Apa saja Faktor-

faktor penghambat 

dan pendukung 

yang mempengaruhi 

pembinaan anak 

jalanan oleh Dinas 

sosial dan 

Implementasi 

kebijakan 

Edward: 

1. Komunika

si. 

2. Sumber 

Daya. 

3. Disposisi. 

4. Struktur 

Birokrasi. 

Perda  Prov. 

Riau no. 3 

tahun 2013: 

1. Pendidikan 

dan 

pemberdaya

an. 

2. Usaha 

Rehabilitasi. 

3. Bimbingan 

sosial, 

Mental, dan 

Spiritual. 

4. Kesehatan. 

5. Pendamping

an. 

6. Reintegrasi 

Anak Dalam 

Keluarga. 

Berkurngnya Jumlah Anak Jalanan di kota 

Pekanbaru. 


