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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

1.1 Konsep Peranan 

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia 

peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang  

berkedudukan di masyarakat (E.St.Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut Soerjono 

Soekanto (2004:212) peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.  

Selanjutnya menurut Veitzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai 

perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Kemudian 

menurut Miftah Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Tak ada peranan tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan 

kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus 

berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-
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perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku 

sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.  

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu 

social position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, 

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu 

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

Menurut Soerjono Soekanto (2004:213) peranan mencakup tiga hal yaitu 

sebagai berikut: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan; 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur social masyarakat. 

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat 

membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberi arah pada prosese sosialisasi; 
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2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan 

pengetahuan; 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; 

4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut 

bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya dusut pandang. Berdasarkan 

pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Peranan yang diharapkan (expected roles), cara ideal dalam 

pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat 

mengkehendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-

cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan 

seperti yang ditentukan; 

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana 

sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih 

luwes, dapat dsesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan 

yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi 

kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. 

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan 

menjadi: 

1. Peranan bawaan (acscribed roles), yaitu peranan yang diperoleh secara 

otomatis, bukan karena usaha. 
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2. Peranan pilhan (achives role), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar 

keputusannya sendiri. 

Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, dapat diketahui 

bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan, tidak hanya peranan 

bawaan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun 

peranan yang ditunjukkan oleh pihak lain. 
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2.2 Konsep Pengendalian 

2.2.1 Defenisi Pengendalian 

Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. 

Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 

manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan 

demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau 

buruknya pelaksanaan suatu rencana. 

Pengendalian ini oleh para penulis didefinisikan sebagai berikut. 

Earl P.Strong mengemukakan pengendalian adalah proses 

pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan 

sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. 

Kemudian, Harold Koontz berpendapat bahwa pengendalian adalah 

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar 

rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan dapat terselenggara. 

Selanjutnya pendapat G.R Terry mengenai defenisi pengendalian 

adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila 

perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yaitu selaras dengan standar (Malayu 

Hasibuan,2009:242). 

Tujuan pengendalian: 
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1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dari rencana; 

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan; 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 

 Jadi, pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan 

evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi 

terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumya, secara terus menerus 

dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

2.2.2 Asas-Asas Pengendalian 

Harold Koontz dan Cyril O’Dobnnel, mengemukakan asas-asas 

pengendalian, yaitu: 

1. Asas tercapainya tujuan, artinya pengendalian harus 

ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan 

mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-

penyimpangan dari rencana; 

2. Asas efisiensi pengendalian, yaitu menghindari 

penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan 

hal-hal lain di luar dugaan; 

3. Asas pengendalian terhadap masa depan, artinya 

pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah 
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pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, 

baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang; 

4. Asas standar, artinya pengendalian yang efektif dan efisien 

memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan 

sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai; 

5. Asas peninjauan kembali, artinya sistem pengendalian harus 

ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna 

untuk mencapai tujuan. 

2.2.3 Proses, Sifat dan Waktu Pengendalian 

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-

langkah berikut: 

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar 

pengendalian; 

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai; 

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan 

menentukan penyimpangan jika ada; 

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan 

agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 

Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas: 

1. Preventive control, adalah pengendalian yang dilakukan 

sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Preventive control dilaksanakan dengan cara: 
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a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan; 

b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan; 

c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara 

pelaksanaan pekerjaan itu; 

d. Mengorganisasi segala macam kegiatan; 

e. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan 

pemeriksaan. 

2. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan 

setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan 

maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga 

hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. 

3. Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan 

segera diperbaiki. 

4. Pengendalian berkala, pengendalian yang dilakukan secara 

berkala. 

5. Pengendalian mendadak (sidak), adalah pengawasan yang 

dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa 

pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilakasanakan 

dengan baik.  

6. Pengendalian melekat adalah pengendalian yang dilakukan 

secara integrative dari sebelum, pada saat dan sesudah 

kegiatan dilakukan. 
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2.3 Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau 

kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan 

itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai 

kekuasaan untuk melaksanakannya. Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye 

(Arifin Tahir, 2014:25) mengemukakan, “public policy is what ever governments 

choose to do or not to do”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah 

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan 

pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang 

tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya 

dengan “sesuatu yang dilakukan”. 

Pakar Prancis, Lemieux (Solichin Abdul wahab, 2014:15), merumuskan 

kebijakan publik sebagai berikut: “The Product of activities aimet at the 

resolution of public problems in the environtment by political actors whose 

relationship are structured. The entire process evolves over time” (produk 

aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah politik 

yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang 

hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang 

waktu). Dalam kaitan inlah maka mudah dipahami jika kebijakan acapkali 

diberikan makna sebagai tindakan politik. 
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Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan 

dengan diaktualisasikan sebagai serangkaian tahap penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilian kebijakan. 

Itulah sebabnya Utomo (Arifin Tahir, 2014:26), mengemukakan setiap peraturan 

daerah, undang-undang maupun kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan atau 

bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem pemerintah atas suasana politik 

atau bahkan keinginan power elit pada suatu waktu. 

Senada dengan hal tersebut Nugroho (Arifin Tahir, 2014:26), 

mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan 

bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap 

pelanggaran akan diberi sanksi dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan 

sanksi dijatuhkan di depan masyarakat dan lembaga yang mempunyai tugas 

menjatuhkan sanksi. 

Pada umumnya, bentuk kebijakan publik dibedakan atas (1) bentuk 

regulatory yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk redistributrive yang 

mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari 

yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) bentuk distributive yaitu 

melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya 

tertentu, dan (4) bentuk constituent yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. 

Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program 

atau proyek sebagai wujud kongkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan dan 

program atau proyek tersebut merupakan wujud dari pelaksananaan bentuk 

kebijakan diatas. 
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2.4 Implementasi Kebijakan Publik 

Wahab (2014:133), mengemukakan bahwa dalam luas implementasi 

sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan 

aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 

kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), 

aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknis secara sinergistis yang 

digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang 

dikehendaki. 

Sementara itu, Jasy Adiwisastra dalam prolognya pada buku Tachjan 

(2006:xii) menegaskan bahwa: “implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang 

penting”. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” 

apabila tidak berhasil dilaksanakan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan, 

diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah 

undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya 

keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari 

kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspk kehidupannya. Jika 

sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih 

bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka 

kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. 

Hak tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya 

adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat 

mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. 
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Untuk lebih mengiplementasikan Nugroho (Arifin Tahir, 2014:54) menawarkan 

dua pilihan langkah yaitu “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program 

dan melalui formulasi kebijakan derivate atau susunan dari kebijakan publik 

tersebut. 

Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat dua model implementasi kebijakan 

publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif. Pada model linier, 

pengambilan keputusan merupakan aspek yang paling disoroti, sedangkan 

pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi 

pelaksana.Implementasi yang gagal di tanggung jawabkan pada manajemen 

pelaksana, sehingga pelaksana harus berhati-hati dan tanggap dengan penerapan 

kebijakan model linier. 

Sedangkan, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai 

proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan 

perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan tidak harus 

selalu sesuai rencana, tergantung permasalahan yang timbul dan perhitungan yang 

dilakukan pihak pelaksana dalam menganilisis masalah. Jika dalam pelaksanaan 

kebijakan terdapat faktor yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan, maka 

pelaksana berwenang mengubah prosedur atau cara pada proses pelaksana. 

Dengan ini berarti terlaksananya kebijakan tergantung dari kecermatan 

menganalis dam ketepatan langkah yang dilakukan pelaksana kebijakan. 

Suatu kebijakan dibuat berlandaskan hukum yang ada, dengan demikian 

masyarakat menerima kebijakan sebagai suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Menurut D.I Weimer dan Aidan R. Vinning (1999:398) ada tiga 
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faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu 

(1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori 

yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logika antara 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah 

diterapkan (2) hakikat kerja sama yang dibutuhkan yaitu apakah semua pihak 

yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembiring yang produktif 

dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen 

untuk mengelola pelaksanaanya. 

Menurut Gow dan Mors (Pasolong, 2007:59) dalam implementasi terdapat 

berbagai hambatan antara lain: 

1. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan; 

2. Kelemahan institusi; 

3. Ketidakmampuan sumber daya manusia dibidang teknis dan 

administratif; 

4. Kekurangan dalam bantuan; 

5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi; 

6. Pengaturan waktu; 

7. Sistem informasinya yang kurang mendukung; 

8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor; 

9. Dukungan yang berkesinambungan. 

Setiap kebijakan pastilah mengandung resiko untuk gagal bila diterapkan 

kepada masyarakat. Hogwood dan Junn (Listiyaningsih:2014:40) telah membagi 

pengertian kegagalan kebijakan ini dalam 2 (dua) kategori yaitu non 
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implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation 

(implementasi yang tidak berhasil). 

Menurut Grindle (1980:10) dan Quade (1984:310), untuk mengukur 

kinerja implementasi suatu kebijakan politik harus memperhatikan variabel 

kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perhatian itu perlu diuraikan, karena 

melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi 

memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi 

pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan dengan berbagai 

sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. 

Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif 

atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan 

menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap 

kesuksesan implementasi kebijakn. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan 

negatif maka akan terjadi benturan sikap. Sehingga proses implementasi terancam 

akan gagal. Lebih dari pada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran 

kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang 

menentukan efeknya terhadap masyarakat. 

Model implementasi kebijakan publik menurut model Donald Van Metter 

dan Carl Van Horn. Pada model ini proses implementasi merupakan sebuah 

abstraksi atauperformansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya 

secara sengajadilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang 

tinggi yangberlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini juga 



 
 

22 

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari 

keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada 

enam variabel, menurut vanMetter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja 

kebijakan publik tersebut: 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkatkeberhasilannya jika 

dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran 

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level 

warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang 

dapat dikatakan berhasil. 

2. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 

darikemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Ada tiga sumberdaya yang 

salingberkaitan satu sama lainnya yaitu: sumberdaya manusia, 

sumberdayafinansial dan sumberdaya waktu. Dengan tiga sumberdaya 

tersebut diharapkan bisa mempermudah terealisasinya kebijakan publik. 

 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi orgnisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 
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publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan 

para agen pelaksananya. 

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga 

diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin 

luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar 

pula agen yang dilibatkan. 

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal 

betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 

sebaliknya. 

 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan 
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politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan 

kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondisi lingkungan eksternal. 

2.5 Kesehatan Lingkungan 

Keseahatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan 

masyarakat yang meliputi terhadap semua aspek manusia dalam hubungannya 

dengan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan 

nilai-nilai kesehatan manusia pada tingkat setinggi-tingginya dengan jalan 

memodifisir tidak hanya faktor sosial dan lingkungan fisisik semata-mata, tetapi 

juga terhadap semua sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan lingkungan yang dapat 

membawa pengaruh terhadap ketenangan, kesehatan, dan keselamatan organisme 

umat manusia (Mulia Ricky M, 2005). 

Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi 

yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadan sehat 

dari manusia. 

Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) 

kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang 

keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk 

mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. 
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2.6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis 

Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya 

Penanggulangan 

Di Indonesia DBD telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dimana 

semakin bertambah banyaknya jumlah kasus DBD tiap tahun memberikan 

dampak yang besar terhadap penurunan produktivitas masyarakat dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk mencegah hal tersebut semakin parah, 

maka kementerian kesehatan membuat Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501 

Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan 

Wabah Dan Upaya Penanggulangan. Dengan adanya PERMENKES tersebut 

diharapkan dapat mengurangi tingkat jumlah kasus penderita penyakit DBD. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 

tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan 

Upaya Penanggulangan, wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah, 

adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang 

jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang 

lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 

Penetapan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah 

didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di 

masyarakat. 
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Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi 

KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka, 

dengan pertimbangan sebagai berikut:  

a. Secara epidemiologi data penyakit menunjukkan peningkatan angka 

kesakitan dan/atau angka kematian;  

b. Terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, 

ekonomi, dan pertimbangan keamanan.  

Langkah upaya dalam penanggulangan penyakit menular berdasarkan 

Peraturan Menteri kesehatan No. 1501 Tahun 2010 dilaksanakan dengan cara 

tepat guna oleh pemerintah yang meliputi: 

1. Penyelidikan epidemiologi dan surveilans  

Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan sesuai dengan 

perkembangan penyakit dan kebutuhan upaya penanggulangan wabah. 

Tujuan dilaksanakan penyelidikan epidemiologi setidaknya-

tidaknya untuk : 

a. Mengetahui gambaran epidemiologi wabah;  

b. Mengetahui kelompok masyarakat yang terancam penyakit wabah;  

c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit 

wabah termasuk sumber dan cara penularan penyakitnya; dan  

d. Menentukan cara penanggulangan wabah. 

Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan sesuai dengan tata cara 

penyelidikan epidemiologi untuk mendukung upaya penanggulangan 

wabah, termasuk tata cara bagi petugas penyelidikan epidemiologi agar 
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terhindar dari penularan penyakit wabah. Surveilans di daerah wabah dan 

daerah-daerah yang berisiko terjadi wabah dilaksanakan lebih intensif 

untuk mengetahui perkembangan penyakit menurut waktu dan tempat dan 

dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan yang sedang 

dilaksanakan. 

2. Penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, 

isolasi penderita, dan tindakan karantina)  

Penatalaksanaan penderita meliputi penemuan penderita, 

pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan serta upaya pencegahan 

penularan penyakit. Upaya pencegahan penularan penyakit dilakukan 

dengan pengobatan dini, tindakan isolasi, evakuasi dan karantina sesuai 

dengan jenis penyakitnya. Penatalaksanaan penderita dilaksanakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang sesuai untuk kebutuhan 

pelayanan kesehatan penyakit menular tertentu. 

3. Pencegahan dan pengebalan 

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap orang, 

masyarakat dan lingkungannya yang mempunyai risiko terkena penyakit 

wabah agar jangan sampai terjangkit penyakit. Orang, masyarakat, dan 

lingkungannya yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah ditentukan 

berdasarkan penyelidikan epidemiologi. 

4. Pemusnahan penyebab penyakit 
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Tindakan pemusnahan penyebab penyakit wabah dilakukan 

terhadap bibit penyakit/kuman penyebab penyakit, hewan, tumbuhan dan 

atau benda yang mengandung penyebab penyakit tersebut. 

Dari penjabaran PERMENKES tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

memiliki peran dalam upaya penanggulangan penyakit menular khususnya 

penyakit Demam Berdarah Dengue antara lain: Penyelidikan epidemiologi, 

Penatalaksanaan penderita, dan Pemusnahan penyebab penyakit yang terdapat di 

dalam PERDA Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari ketiga upaya tersebut yang telah dilakukan 

diharapkan dapat menekan jumlah kasus kejadian DBD di Kota Pekanbaru. 
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2.7 Pandangan Islam Mengenai Kebijakan Pemerintah 

Dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat luas, menurut perspektif agama Islam dalam Al-Quran surah Al-

Maidah ayat 48 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik,  

                                

                             

                                    

                                    

 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; 

maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara 

kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka 

berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali 

kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu, [QS. AL MAIDAH 5:48] 

 

Dari ayat diatas kita dapat melihat bahwa Islam menghendaki agar 

dalam pembuatan kebijakan didasari oleh asas kebaikan dan tidak 

mengikuti hawa nafsu. Hal ini memberi pemikiran penting dalam 

pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai 

implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau 

sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan 

itu pada prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan, kekuasaan dari 
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pada aktor politik pada khususnya. Selain dari pada itu kebijakan yang 

dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan 

Al-Quran dan Sunnah. 
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2.8 Defenisi Konsep 

Untuk mempermudah serta menjelaskan istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep yaitu: 

1. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu 

jabatan tertentu. (Miftah Thoha, 2005:10) 

2. Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang 

dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap 

komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumya, secara terus menerus dan 

berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

3. Pengendalian DBD adalah upaya pengelolaan lingkungan untuk 

mengurangi bahkan menghilangkan habitat perkembangbiakan 

nyamuk sehingga akan mengurangi kepadatan populasi. (Jurnal 

Departemen Kesehatan, Republic Of Indonesia (2007).CDC and EH 

Report 2007:Jakarta) 

4. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Aedes aegypti. (Soegeng, 2004:12) 

5. Virus Dengue adalah virus dari genus flavivirus, family flaviviriadae 

yang tergolong arbovirus yang hidup didalam tubuh nyamuk aedes 

aegypti. (Jurnal Departemen Kesehatan, Republic Of Indonesia 

(2007).CDC and EH Report 2007:Jakarta) 
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2.9 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Konsep Operasional Peran Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) 

 

Konsep Operasonal Indikator Sub Indikator 

Pengendalian Demam 

Berdarah Dengue 

(DBD) 

Penyelidikan 

epidemiologi 

Pemeriksaan Jentik 

Pencarian penderita 

panas 

Penatalaksanaan 

penderita 

Penyuluhan kepada 

masyarakat 

Pemusnahan penyebab 

penyakit 

Fogging 

PSN (Pemberantasan 

Sarang Nyamuk) 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 

Tahun 2010 
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2.10 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 

Tahun 2010 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

1. Steva Tairas, 2015, “Analisis Pelaksanaan Pengendalian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Minahasa Utara”. 

Hasil Penelitian: Dalam penelitian ini strategi pemberantasan Demam 

Berdarah Dengue lebih ditekankan pada upaya preventif, yaitu 

melaksanakan penyemprotan massal sebelum musim penularan 

penyakit di daerah endemis Demam Berdarah Dengue. Selain itu 

digalakkan juga kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan 

penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media.Hasil penelitian 

mendapatkan pelaksanaan pengendalian Demam Berdarah di Minahasa 

Utara secara umum sudah baik. 

2. Hariyati, 2016, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru”. 

Hasil Penelitian: Dalam penelitian ini implementasi kebijakan 

pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota 

Pekanbaru dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan, yaitu promosi 

kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko dan 

penemuan kasus. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub 

indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa 

implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru sudah terlaksana dan dikategorikan cukup baik. 
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3. Feinty Sambo, 2013 “Implementasi Program Pemberantasan Demam 

Berdarah Dengue Dalam Menurunkan Insiden DBD Berbasis 

Kelurahan Di Kota Makasar 2010-2012”. 

Hasil Penelitian: Dalam pemberantasan penyakit DBD di lakukan 

melalui program pemeriksaan jentik, abatesasi dan fogging. Dari 

hasil penelitian terhadap masing-masing program sudah berjalan 

dengan baik dilihat dari ketersesiaan dokumen mengenai program 

tersebut. 

4. Sevilla Ukhtil, 2013 “Analisis Pelaksanaan Program Pengendalian 

Demam Berdarah Dengue Di Kota Bukitinggi Tahun 2012”. 

Hasil Penelitian: Dalam hasil penelitian mengenai pengendalian 

DBD di Bukittinggi pelaksanaan program pengendalian vektor, 

peran serta masyarakat, serta kegiatan monitoring dan evaluasi 

belum berjalan dengan baik dan optimal. 

5. Raetina Tyas, 2012 “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian 

Demam Berdarah Dengue Di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan 

Temabalang Kota Semarang”. 

Hasil Penelitian: Dari penelitian ini dapat disimpulkan keberhasilan 

implementasi kebijakan pengendalian DBD dipengaruhi oleh 

variabel komunikasi, sumberdaya dan disposisi. 

 


