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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan (policy) mengandung arti yang bermacam-macam. Menurut

Ahmad dan Santoso (1996:192) Kebijakan merupakan sebagai rangkaian

konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan atau suatu konsep dasar yang menjadi pedoman dalam

melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak.

Selain itu defenisi kebijakan lainnya diungkapkan oleh Suharto

(2008:3), yang menjelaskan bahwa:

“Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan
saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara,
melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya
publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan
dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi
kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau
warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi,
kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori,
ideology, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik
suatu negara.”

Pengertian di atas memberikan gambaran pada kita bahwa kebijakan

merupakan alat yang digunakan pemerintaha yang juga memperhatikan

sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan publik. Defenisi kebijakan

lainnya dikemukakan oleh Lasswell (dalam parson, 2005 : 17)

“Kata kebijakan (policy) umumnya dipakai untuk menujukan pilihan
terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat.
Kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis
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(political) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan
dan korupsi.”

Defenisi kebijakan menurut Lasswell memberikan pengertian bahwa

kebijakan yakni bebas dari unsur politis yang kerap dimaknai sebagai sebuah

konsolidasi kebijakan merupakan pilihan penting dalam organisasi.

Berbeda dalam pandangan Dunn (2003 : 51) mendefenisikan kata

kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis istilah policy atau kebijakan

berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa

Yunani dan Sansekerta yaitu polis (Negara-kota) dan pur (kota).

Pengertian kebijakan berikutnya dikemukakan oleh Anderson (dalam

Islamy 1991 : 17), yaitu; A purposive course of action followed by an actor or

set of actors in dealing with a problem or matter of cancers.”

Sedangkan menurut jones (dalam Winarno, 2002 : 14) istilah kebijakan

digunakan dalam praktik sehari-hari. Namun, digunakan untuk menggantikan

kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan

tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan grand design. Secara umum,

istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam

suatu bidang kegiatan tertentu.

Dengan demikian, dari beberapa defenisi kebijakan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep pokok yang menjadi

garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program

pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah bercirikan

konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi

keputusan tersebut.
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2.1.2 Pengertian Publik

Istilah publik berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum,

masyarakat atau negara. Sebenernya dalam bahasa indonesia sesuai bila diberi

terjemahan praja, hanya sejak zaman belanda kata-kata sanksekerta tersebut

sudah salah kaprah. Arti sebenernya dari kata praja tersebut adalah rakyat,

sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi

istilah pamong praja (pelayan rakyat).

Arti publik menurut Kencana (1999:18) adalah sejumlah manusia yang

memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang

benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Menurut Baber dalam Parsons (2005:10) berpendapat bahwa sektor

publik mengandung 10 ciri penting yang membedakan dari sektor

swasta,yaitu:

a) Sektor publik lebih komplek dan mengemban tugas-tugas yang lebih

mendua (ambigous).

b) Sektor publik lebih banyak menghadapi program dalam

mengimplementasikannya keputusan-keputusannya.

c) Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi

yang sangat beragam.

d) Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan

peluang dana kapasitas.

e) Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atau kegagalan

pasar.
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f) Sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung

signifikansi simbolik.

g) Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas

h) Sektor publik memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon isu-isu

keadilan dan kejujuran (fairness).

i) Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik.

j) Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal

diatas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan

bersinggungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusn merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh

pihak berwenang dalam negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum

yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama.

Dunn (2006:64) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah pola

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat

oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Anderson dalam Agustino (2006:41) memberikan pengertian

atas defenisi kebijakan publik: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu

hal yang perlu diperhatikan.”
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Selanjutnya menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2005:44-45)

membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

a) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan

yang dibuat dan diimplementasikan  oleh badan pemerintah yang memiliki

kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

b) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan

publik merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di

masyarakat.

c) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan

tertentu demi kepentingan orang banyak.

d) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk

memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak

memerlukan tindakan tertentu.

e) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Defenisi lain diungkapkan Dye dalam Agustino (2006:41) mengatakan

bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk

dikerjakan atau tidak dikerjakan.” Sedangkan Rose mendefenisikan kebijakan

publik sebagai “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan
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yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan

sebagai keputusan berlainan.”

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis

ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah

terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam

proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Berikutnya Nugroho

(2008:54) mendefenisikan kebijakan publik:

“Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara,
khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan
negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk
mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada
masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.”

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan

oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena, kharakteristik Khusus dari

kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa

yang disebut Easton (Agustino,2006:42) sebagai “otoritas” dalam sistem

politik, yaitu “para senior, kepala tertinggi, eksklusif, legislatif, para hakim,

administrator, penasehat, para raja dan sebagainya. Dan Easton mengatakan

bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka

memformulasikan kebijakan publik itu adalah: “Orang-orang yang terlibat

dalam urusan sitem politik sehari-hari dan memiliki tanggung jawab dalam

suatu masalah tertentu dimana pada satu titik dimana mereka diminta untuk

mengambil keputusan dikemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian

besar anggota masyarakat selama waktu tertentu”.

Dalam kaitannya dengan defenisi-defenisi tersebut maka Agustino

(2006:42) dapat menentukan beberapa karakteristik utama dari suatu

kebijakan publik yaitu:
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“Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan
pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada
perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada
dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya,
suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan
suatu peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang
berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan
publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah
dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan
perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan
dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun
negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan
pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara
negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak
mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan
pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik, tidak secara
positif, didasarakan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat
memerintah.”

Selanjutnya menurut Suharto (2005:78) bahwa dalam merumuskan

suatu kebijakan dapat dikelompokan melalui tiga tahap yaitu:

a) Tahap Identifikasi

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan, tahap pertama perumusan

kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan

sosial yang dialami masyarakat dan mengidentiikasikan kebutuhan

masyarakat yang belum terpenuhi.

2. Analisis masalah dan kebutuhan: yaitu mengolah, memilah dan

memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang

selanjutnya dianalisis dan di transformasikan kedalam laporan yang

terorganisasi.

3. Penginformasian rencana kegiatan

4. Perumusan tujuan kegiatan
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5. Pemilihan model kebijakan

6. Penentuan indikator sosial

7. Membangun dukungan dan legitimasi publik

b) Tahap Implementasi

1. Perumusan Kebijakan: rencana kebijakan yang sudah disepakati

bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta

pedoman peraturan pelaksanaannya.

2. Perancangan dan Implementasi Program: kegiatan utama pada tahap

ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan

program atau proyek sosil untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada

sasaran program.

c) Tahap Evaluasi

1. Evalusi dan tindak lanjut: evaluasi dilakukan baik terhadap proses

maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses

kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama

untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program

dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Kemudian defenisi lain diungkapkan oleh Hogwood dan Dunn (1990)

dalam Suharto (2005:4) yang meyatakan bahwa kebijakan publik adalah

“Seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasul

tertentu”.

Selanjutnya menurut Friedrich dalam Agustino (2006:41) yang

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah:
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“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya
untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Jadi, menurut peneliti bahwa kebijakan publik merupakan suatu

rangkaian atau proses perencanaan tindakan yang dibuat oleh pemerintah

untuk kepentingan negara dan masyarakat, sebagai suatu upaya untuk

melaksanakan tata pemerintah yang baik, dimana bila terjadi suatu kesulitan-

kesulitan atau hambatan-hambatan dalam peraturan yang telah dibuat dapat

diminimalisir dengan solusi peraturan tersebut.

Pemerintah membentuk program dan BOS pada tahun 2005, sebagai

upaya untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Pada

awalnya BOS adalah bentuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak, akan

tetapi mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan,

pendekatan, orientasi-orientasi program BOS bukan hanya untuk

melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya

tetapi juga berkontribusi didalam peningkatan mutu pendidikan dasar.

Program dana BOS salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang

pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian penting dari aspek

pembangunan ekonomi untuk kemajuan suatu bangsa, bukan saja untuk

membebaskan manusia dari keterbelakangan melainkan juga dari  kebodohan

dan kemiskinan. Sebab, apabila dana BOS tidak berhasil akan berimplikasi

terhadap sektor pembangunan yang lain seperti kependudukan, kesehatan,

ekonomi dan sektor lainnya.
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2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya

suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-

orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi Merupakan tahap yang

krusial dalam proses kebijakan, Dalam proses kebijakan ada beberapa tahapan

yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evluasi kebijakan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Maka penelitian ini difokuskan

pada tahap implementasi. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan

agar mempunyai dampak tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam

keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat

diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Menurut penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat

diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan

sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna

mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana kebijakan

tersebut telah digariskan dalam sebuah bentuk peraturan atau keputusan.

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20%

sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi

kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang

kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman

utama, adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2011).
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Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, baik terkait

dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metoda, permasalahan dan

tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia

sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian

implementasi kebijakan publik.

2.2 Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Suatu Program

2.2.1 Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai

standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan

tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran

kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan

mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen

implementasi

b. Sumber daya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan

sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun

sumber daya materi (matrial resources) dan sumber daya metoda (method

resources). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah

sumber daya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi

kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi

kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang

baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan
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koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi

bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi

merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-

programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

d. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar

mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui

karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu

akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah

ditentukan.

e. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau

disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons

implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan

implementor untuk melaksanakan kebijakan publik (b) kondisi, yakni

pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan (c) intens

disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel 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 dan apakah elite politik mendukung implementasi

kebijakan.
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2.2.2 Teori Marilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

a) Variabel isi kebijakan.Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai

berikut, yaitu: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target

groups termuat dalam isi kebijakan publik, (2) jenis manfaat yang diterima

oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh

kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan

perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada

sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada sekelompok

masyarakat miskin, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5)

apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan

rinci, dan (6) sumber daya yang disebutkan apakah sebuah program

didukung oleh sumber daya yang memadai.

b) Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup

hal-hal sebagai berikut: (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan

strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi

kebijakan, (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, (3)

tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.2.3 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : karakteristik dari

masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, variabel lingkungan.
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a) Karakteristik masalah: (1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang

bersangkutan. Seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya.

Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah

tidaknya suatu program diimplementasikan, (2) tingkat kemajemukan

kelompok sasaran, (3) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi,

(4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang

bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif

mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah

sikap dan perilaku masyarakat.

b) Karakteristik kebijakan : (1) kejelasan isi kebijakan, (2) seberapa jauh

kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, (3) besarnya alokasi

sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) seberapa besar

adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan

horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program, (5)

kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, (6)

tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, (7) seberapa luas akses

kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi

kebijakan.

c) Lingkungan kebijakan: (1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat

kemajuan teknologi, (2) dukungan publik terhadap suatu kebijakan, (3)

sikap kelompok pemilih, (4) tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat

dan implementor.
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2.2.4 Teori George C. Edward III (1980)

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut

dengan Direct an Indirect Impact on Implementation. Menurut model yang

dikembangkan oleh Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh

terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu

faktor-faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

a) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi

kebijakan, karena bagaimanapun jelas konsistennya ketentuan-ketentuan

atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung

jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-

sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Indikator-indikator yang

dipergunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat berjalan

dengan rapi dan baik adalah: (1) Staf: sumber daya utama dalam

implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Kegagalan yang sering

terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf

yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga

diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan,

(2) Informasi: informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah

untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan
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dari para pelaksana terhadap regulasi pemerintah yang telah ditetapkan,

implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat dalam

pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum, (3) wewenang: wewenang

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan

harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi

karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.

Tetapi dalam konteks yang lain, efektivitas kewenangan dapat menyurut

manakala diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri

maupun kelompoknya, (4) fasilitas: fasilitas atau sarana dan prasarana

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi

kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah dan

peralatan akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu

program atau kebijakan.

b) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan

apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau

pengalamannnya terhadap orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai

faktor yang amat penting, karena disalam setiap proses kegiatan

melibatkan unsur manusia dan sumber daya yang akan selalu berurusan

dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat

kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan,

dan hal itu dapat diperoleh hanya dengan komunikasi yang baik, yang juga
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dari komunikasi tersebut membentuk komunikatif partisipatif masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan

variabel komunikasi, yaitu: (1) penyaluran (transmisi) : penyaluran

komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula

(kejelasan), (2) kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan haruslah jelas, akurat dan tidak ambigu, sehingga dapat

dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang berhak dicapai oleh kebijakan

seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

c) Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk

megimplementasikan kebijakan. Suatu disposisi dalam implementasi dan

karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti

komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.

Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik seperti apa yang

diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi

kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif

dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan

karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,

sikap demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik,

maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam

variabel disposisi menurut Edward III, antara lain:(1) pengangkatan

birokrasi, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan
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haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap

implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan

dari pengimplementasian kebijakan, (2) intensif: Edward III menyatakan

bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan

sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada

umumnya orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka

manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mengurangi tindakan

para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya

tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d) Faktor Struktur Organisasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu

kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan

bagaimana cara melakukannya, serta memiliki keinginan untuk

melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif,

karena terdapat ketidefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi

sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan

yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi

yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat

mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik antara lain:
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(1) tandar Operating Prosedurs (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan setiap hari dengan standar yang telah ditetapkan.Fungsi dari SOP

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, (2)

fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan

dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

2.3 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang

pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi  nonpersonalia bagi

sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau

peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya ,air,

jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

transportasi, konsumsi, pajak dll.

2.3.1 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9

(sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum

memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada

sekolah yang sudah memenuhi SPM.
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Secara khusus Program BOS bertujuan untuk :

a) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan

SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi

sekolah

b) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh

pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swata.

2.3.2 Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB,

SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun

swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data

Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi

sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan

jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut :

a) SD/SDLB : Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun

b) SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp. 1.000.000,-/peserta didik/tahun

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu

periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil)

sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan

atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah

daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran

dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal

semester.
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2.3.3 Sekolah Penerima BOS

Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah

sebagai berikut :

a) Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMPT/Satap, dan SLB negeri

yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan

Menengah (Dapodikdasmen) wajib menerima dana BOS.

b) Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah memiliki

izin operasional berhak menerima dana BOS. Sekolah swasta berhak

Menolak Dana BOS, dimana penolakan tersebut harus memperoleh

persetujuan orsang tua peserta didik melalui Komite Sekolah, dan tetap

menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah

tersebut.

c) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap negeri dilarang

melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.

d) SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta yang memungut biaya

pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan

Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar.

e) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali

peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang

diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau

barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan

tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
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f) Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan

yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima dari

masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba

dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel.

g) Menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan

oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

dan dinilai meresahkan masyarakat.

2.3.4 Penggunaan Dana BOS

a) Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada

kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah,

dewan guru dan komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah

satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang

diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS

yang diterima oleh sekolah, sekolah menggunakan dana tersebut untuk

membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang

dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku

yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni

Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di

sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib

membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku
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telah terpenuhi satu siswa satubuku, baik yang telah dibeli dari dana

BOS maupun dari Pemerintah Daerah, sekolah tidak harus

menggunakan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku tersebut.

Selain dari pada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks

pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.

2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru,

yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi

pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas

pungutan, sertakegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan

tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur

dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).

3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan,

pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,

pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan

sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar

jampelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam

rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat

kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan

hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor

koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa)

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis,

pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku

inventaris, langganan koran/majala'h pendidikan, minuman dan
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makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta

pengadaan suku cadang alat kantor.

6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon,

internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di

sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan

jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar

disekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.

7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap

bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan

sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas

sekolah lainnya.

8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga

kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk

membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.

9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP

danKKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh

hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada

tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana

BOS untuk peruntukan yang sama

10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang

menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai

lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana

yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu

penyeberangan, dll).
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11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk

tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insenti

fbagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya

transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan

belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun

anggaran

13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya

dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut

dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran,

mesin ketik,peralatan UKS dan mebeler sekolah.

b) Larangan Penggunaan Dana BOS

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.

2. Dipinjamkan kepada pihak lain.

3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS

atau software sejenis.

4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya

wisata) dan sejnisnya.

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD

kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali

untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam

kegiatan tersebut.
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6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk

kepentingan pribadi(bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta

didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain.

8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

9. Membangun gedung/ruangan baru.

10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak

mendukung proses pembelajaran.

11. Menanamkan saham.

12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah

pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya

gurukontrak/guru bantu.

13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan

operasi sekolah, misalnya membiayai upacara keagamaan/acara

keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari nesar

nasional.

14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi

pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang

diselenggarakan lembaga diluar SKPD pendidikan provinsi/

kabupaten/ kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas

tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang

telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk
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pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang

sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.

2.4. Kajian Islam

Pada tataran pelaksanaan dilapangan, ada beberapa hal yang belum

diketahui dengan pasti bagaimana pengelolaan program BOS berjalan di

sekolah, terlebih lagi masalah keterlaksanaan aturan dalam

mengimplementasikan program. Kepatuhan terhadap aturan sangat penting

untuk pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang efektif. Dengan adanya dana

BOS menuntut kemampuan sekolah untuk dapat merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan

pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan

pemerintah.

Perencanaan merupakan aspek mendasar dari manajemen, hal ini

selaras dengan pandangan Islam, Allah SWT Berfirman :

             
    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Qs. Al-Hasyr : 18)

Ayat ini bermakna “Bertaqwalah pada semua perintah dan

larangannya, dengan cara melaksanakan farâidh-Nya (kewajiban-kewajiban)

yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita sebagai orang yang beriman dan

menjauhi ma’âshî-Nya(larangan-larangan) Allah, yang secara keseluruhan

harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita.
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Ayat itu menegaskan dan memberi pesan kepada orang-orang beriman

untuk memikirkan masa depan, dan menuangkannya dalam konsep yang jelas,

sehingga apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib dan selaras.

Begitu pula dengan pengelolaan dana BOS yang merupakan salah satu

program pemerintah untuk pendidikan. Islam mendukung program pemerintah

tersebut, akan tetapi jika benar dalam pelaksanaannya dikelola oleh orang

yang tepat dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai tepat sasaran.

2.5. Penelitian Terdahulu

Suwendra, Roni. 2014. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto

Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

Zikarman, 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Dana Bantuan

Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kota

Pekanbaru (Study Kasus SMPN Kecamatan Tampan).

Ristya Dwi Anggraini, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi

Negara, FISIP, Universitas Airlangga (2013) dalam jurnalnya yang berjudul

“Transparansi, partisipasi, dan Aakuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana

BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya”

2.6. Defenisi Konsep

Untuk menghindari bias pengertian dalam penelitian ini, maka penulis

memberikan definisi operasional sebagai berikut :
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a) Kebijakan adalah suatu rangkaian /proses perencanaan tindakan yang

dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagai

upaya untuk melaksananakan tata pemerintahan yang baik, dimana jika

terjadi suatu kesulitan dalam peraturan yang telah dibuat dapat

diminimalisir dengan solusi peraturan tersebut.

b) Implementasi Kebijakan adalah proses pelaksanaan dari kebijakan yang

telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan guna mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dimana kebijakan tersebut telah digariskan dalam sebuah bentuk peraturan

atau keputusan.

c) Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III terdapat empat faktor

yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi

suatu kebijakan, yaitu faktor-faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi

dan disposisi.

d) Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan/proses yang dilakukan oleh

sekelompok orang dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang

dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan terkhusus dalam pengelolaan dana BOS.

e) Sedangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana bantuan yang

berasal dari program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya

operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana

program wajib belajar yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan aturan-

aturan tertentu.
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2.7. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah serangkaian prosedur yang

menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan ketika seseorang hendak

mengetahui eksistensi empiris atau konsep, atau batasan yang memiliki sifat

untuk memudahkan peneliti melakukan pengamatan (observasi) terhadap data

yang dikumpul (punajiSetyosari, 2010:118). Secara sederhana, defenisi

operasional merupakan penjelasan-penjelasan tentang indikator-indikator

pengukur dari suatu variabel.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini adalah

indikator yang dipakai menurut model Edward III disebut dengan Direct and

Indirect Impact In Implementation. Terdapat empat faktor yang berpengaruh

terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan yaitu faktor

sumber daya manusia, komunikasi, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.
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Tabel 2.1
Variabel, Indikator Penelitian, Sub Indikator,

dan Item Penilaian

VARIABEl INDIKATOR SUB INDIKATOR
ITEM

PENILAIAN

Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi
Keberhasilan Suatu
Program/Kebijakan

1. Sumber Daya
Manusia

a. Staf
a) Sangat

Berpengaruh

b) Cukup
Berpengaruh

c) Kurang
Berpengaruh

d) Tidak
Berpengaruh

b. Informasi
c. Wewenang
d. Fasilitas

2. Komunikasi
a. Tranmisi

(penyaluran)
b. Kejelasan

3. Disposisi/Sikap
a. Pengangkatan

Birokrasi
b. Insentif

4. Struktur Birokrasia. Standar Operating
Prosedur (SOP)

b. Fragmentasi
Jumlah Sub Indikator 10 Sub Indikator

Sumber : Teori George C Edwards III (dalam Leo Agustino),2012 Kebijakan
Publik,149.


