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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Implementasi 

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang 

telah disusun dengan matang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah di rancang atau 

dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dapat dilakukan dengan penuh 

keyakinan dan tujuan yang jelas.  

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai 

bentuk pengoperasionalisasian atau penyelengaraan aktivitas yang telah ditetapkan 

berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam 

pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), 

prosedur, dan teknik secara sinergetis yang digerakkan untuk bekerja sama guna 

menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Berikut beberapa 

pengertian imlpementasi menurut para ahli. 

Pranata Wastra dkk (1991) implementasi adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan karena adanya kebijaksanaan yang telah disusun sebelumnya, yang 

meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana implementasi 

tersebut, kapan pelaksanaan imlementasi tersebut, serta kapan target selesainya 

implementasi tersebut, semua sedah direncanakan diawal.  
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Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna 

implementasi ini dengan mengatwakan bahwa, memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadain-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasinya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

2.1.2 Implementasi Kebijakan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli yang 

dikutip dari dalam buku (Harbani Pasalong, 2008) implementasi kebijakan menurut 

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentrasnformasikan suatu 

rancana ke dalam praktik. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai 

rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia 

menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategis. 

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier (Agustino Leo, 

2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan 

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 
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ingin dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengukur proses 

implementasinya. 

Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab, 2012) merumuskan 

proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu/pejabat-pejabt atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijaksanaan. 

Berdasarkan uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga 

harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu 

kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan 

masyarakat. 

2.1.3 Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai 

alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Secara 

konseptual kebijakan publik apat dilihat ari kamus administrasi publik Chandler 

dan Plano (Harbani Pasalong, 2008) yang mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah publik atau pemerintah. 
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Definisi lain mengenai kebijakan publik menurut Carl Friedrich (Agustino 

Leo, 2008) yang mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau 

kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-

kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulakan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

Pakar Inggris, W.I. Jenkins (Solichin Abdul Wahab, 2012) merumuskan 

kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil 

oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang 

telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. 

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan beebrapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. 

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan 

yang mempunyai maksud atau tujuan tetentu daripada perilaku yang berubah atau 

acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola 

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-

pisah. ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 

pemrinitah. 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 sangat diperlukan. Kelima, kebijakan publik, paling tidak 
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secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang berdifat 

memerintah. 

2.2 Tinjauan Mengenai Pembangunan Kawasan Teknopolitan 

2.2.1 Pembangunan 

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya 

adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik 

berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli 

memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah 

pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah 

yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara 

umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk 

melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).  

S.P. Siagian ( 2010) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai 

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana 

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.  

Menurut Paul Maedows (Lukman Hakim, 2011) mengatkan bahwa 

administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur 

masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan 

kebijakan publik. 

Dari beberapa definisi tersebut, terdaapt kesamaan ide pokok, yaitu adanya 

suatu proses. Proses disini berarti suatu usaha yang dilakukan terus menerus. 
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2.2.2 Kawasan 

Kawasan adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik 

tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Istilah lain dari wilayah yang umum 

digunakan dalam memahami konsep wilayah adalah region. Setiap wilayah 

memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, wilayah desa mempunyai ciri-ciri yang sangat 

berbeda dengan wilayah kota dengan melihat beberapa aspek baik fisik mau pun 

sosial. 

Kawasan merupakan wilayah dalam batas fungsional tertentu. Menurut 

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 mendefinisikan sebagai wilayah yang memiliki 

fungsi utama lindung atau budidaya. 

Menurut Nia (2008), kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat 

fungsional sering  dipergunakan terminologi lain yan glebih spesifik. Jadi wilayah 

yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan, dinamakan kawasan. 

2.2.3 Teknopolitan 

Teknopolitan merupakan suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan 

komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan 

keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan 

pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi 

dalam kerangka sistem inovasi. Atau dalam pengertian yang lebih sederhana 

Teknopolitan adalah suatu kawasan khusus yang berfungsi sebagai wahana jaringan 

antara sentrasentra kegiatan iptek, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian 
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dan pembangunan (litbang), dan industri, dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

penguatan sistem inovasi (BAPPEDA Pelalawan) 

2.2.4 KawasanTeknopolitan 

Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, 

sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan 

gerakan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan 

pembelajaran. Sementara itu, Kawasan Teknopolitan adalah kawasan yang terdiri 

atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada 

wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya 

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi (BAPPEDA 

Pelalawan) 

Pengertian lain mengenai kawasan Teknopolitan adalah suatu kawasan 

khusus yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau lebih sentra 

kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan 

tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan 

wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi. 

Teknopolitan adalah suatu komunitas terstruktur yang ditujukan untuk 

pengembangan inovasi. Teknopolitan biasanya membawa bersama-sama ke satu 

lokasi komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun inovasi yaitu 

akademisi, lembaga riset dan perusahaan-perusahaan. Semuanya itu diwujudkan 

dalam suatu momentum dan visi jangka panjang yang dielaborasikan oleh setiap 

pimpinan ketiga kelompok tadi. Dari sisi manfaat tidak terukur seperti energi, 

pengetahuan ilmiah, konsensus sosial dan kewirausahaan sama pentingnya dengan 
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manfaat terukur seperti infrastruktur fisik, fasilitas teknologi, investasi litbang 

(international association of science park) 

Secara operasional Teknopolitan adalah berkelompoknya organisasi riset 

dan organisasi bisnis dengan ketertarikan yang sama dalam semua aspek yang 

berkaitan dengan pengembangan ilmiah dari laboratorium ke manufaktur dan 

komersial. Membangun Zona industri dengan komposisinya didominasi oleh 

UMKM, kantor, beberapa laboratorium dan unit produksi diletakkan dengan 

penataan lansekap yang menarik.  

Bangunan-bangunan tersebut seringkali ditempatkan suatu lokasi tertetu 

yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta dan lembaga riset yang mapan. 

Kawasan tersebut menggambarkan sebagai aktivitas kerjasama teknologi ekonomi 

tinggi menuju inovasi masa depan. Landasan alamiah proses Teknopolisasi dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

a. Teknopolitan esensialnya adalah gambaran untuk kekuatan ekonomi 

yang mendefinisikan lahan produktif dari abad ke 21. 

b. Teknopolitan menyediakan tempat untuk organisasi ekonomi baru. Ia 

memenuhi kebutuhan untuk menginstalasi cara produksi baru dengan 

menemukan hubungan antara industri inovatif, private/pribadi, research 

publik, dan pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu fungsi essensialnya 

adalah transfer teknologi. 

c. Teknopolitan menawarkan suatu jenis lokasi yang perencanaan, 

arsitektur, dan kepemimpinannya berkaitan untuk mempromosikan 

socio-productive order yang baru. 
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d. Teknopolotan menciptakan polarisasi teritorial dengan lokasi geografis 

yang lebih besar. Hal tersebut menyebabkan tersedianya interface antara 

hubungan produktif yang berdasarkan kedekatan, perspektif global yang 

lebih luas, dan stimulus/dorongan untuk pekembangan dinamis. 

Teknopolitan dapat juga didefinisikan sebagai komunitas terstruktur atau 

pusat sumber daya yang diarahkan untuk pengembangan inovasi. Teknopolitan 

dapat dijadikan sebagai wahana yang sangat berguna untuk pembangunan daerah 

dan transformasi ekonomi, Teknopolitan biasanya terkonsentrasi di satu lokasi atau 

wilayah (jaringan Teknopolitan) dimana komponen yang dibutuhkan untuk 

berinovasi adalah universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan. Yang terpenting 

adalah semua pemangku kepentingan berorientasi pada visi jangka panjang.  

Organisasi Teknopolitan dapat dijelaskan secara singkat sebagai 

merencanakan peningkatan inovasi dengan meminimalkan biaya transaksi yang 

disebabkan oleh kendala kelembagaan yang seringkali dialami dalam kolaborasi 

dengan lembaga ekonomi. Teknopolitan selanjutnya memainkan aturan baru yang 

dinamis dalam pendistribusian tenaga kerja yang berkarakterisasikan organisasi 

industri kontemporer (lama). 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat diuraikan mengenai 

karakteristik dari Teknopolitan meliputi kegiatan antara lain: 

a. Sebagai kawasan khusus yang berdemensi pada pembangunan ekonomi 

 berbasis teknologi; 

b. Kegiatan penelitian dan pengembangan (lembaga riset); 

c. Kegiatan pendidikan (universitas /perguruan tinggi); 
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d. Kegiatan industri (kawasan industri); dan 

e. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya dukungan infrastruktur,  

perumahan, dan dukungan fasilitas lainnya). 

2.2.5 Kawasan Teknopolitan Pelalawan 

Kawasan Teknopolitan Pelalawan adalah suatu kawasan khusus dibangun 

berdaasrkan komitmen, memiliki sautu atau lebih sentra kegiatan iptek, kegiatan 

produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu, yang mampu mewujudkan 

ketertarikan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan 

pengembangan, serta industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi 

dalam kerangka sistem inovasi. 

Kawasan Teknopolitan Pelalawan dimaksudkan sebagai suatu kawasan 

khusus pertumbuhan ekonomi terpadu Kabupaten Pelalawan untuk mendukung 

kemandirian masyarakat dan pemerintah pada tingkat nasional dan global. 

2.3 Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pendidikan 

Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri. 

Kemudian kita berlanjut pada UU tentang adanya pendidikan tersebut, Menurut UU 

No. 20 tahun 2003 pengertian Pendidikan adalah sebuah usaha yang di lakukan 

secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, membangun kepribadian, pengendalian 
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diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Undang-undang inilah yang menjadi dasar 

berdidirinya proses pendidikan yang ada di Negara Indonesia. 

Pengertian pendidikan atau definisinya menurut pendapat para Ahli lain 

yaitu :  

Brubacher (Rulan Ahmadi, 2014) mengatakan bahwa Pendidikan 

merupakan suatu proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuain 

dirinya dengan manusia, alam, dan alam semesta. Pendidikan merupakan pula 

perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia, 

moral, intelektual, jasmani (pancaindra), dan untuk kepribadian individu dan 

kegunaan masyarakatnya yang dairahkan demi menghimpun semua aktivitas 

tersebut untuk tujuan hidupnya. Pendidikan adalah proses yang mana potensi-

potensi manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik, oleh 

alat (media) yang disusun sedemikian rupa, dan dikelola oleh manusia untuk 

menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Soegarda Poerwakawatja (Jalaludin dan Abdullah Idi, 2012) menguraikan 

bahwa pengertian pendidikan dalam arti yang luas sebagai semua perbuatan dan 

usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, 

dan keterampilannya pada generasi muda, sebagai usaha menyiapkan generasi 

muda agar dapat memahami fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani. 

2.3.2 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia(SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). 
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Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi 

dalam mewujudkan eksistensinya. sumber daya manusia (SDM) adalah potensi 

yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) 

didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) 

secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi 

Menurut Hasibuan (2003) sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu 

dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan 

oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh 

keinginan untuk memnuhi kepuasannya. 

Siagian (2008) mengatakan bahwa sumber daya terpenting yang dimiliki 

oleh suatu organisasi, salah satu implikasinya adalah bahwa investasi terpenting 

yang mungkin dilakukan oleh suatu organisasi adalah dibidang sumber daya 

manusia. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang serupa dengan kawasan Teknopolitan yaitu kawasan 

teknopark di Solo yang di teliti oleh Arafat, Surya (2013) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Solo Techno 

Park (Solo TP) merupakan salah satu contoh STP di Indonesia yang dianggap cukup 

berkembang dengan baik, dimana semua itu tentu tidak lepas dari komitmen 

Pemkot Surakarta dalam pengembangan fungsi STP yang pelan tapi pasti. Solo TP 

yang diinisiasi oleh Pemkot Surakarta ini sudah mempunyai unsur kelembagaan 

yang jelas dalam pembagian tugas dan tujuannya, dimana ada kelembagaan yang 

mempunyai tugas makro dan tugas mikro. Untuk tugas makro dilaksanakan oleh 
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Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, meliputi 

konsep pembangunan kawasan, pelaksanaan pembangunan kawasan/infrastruktur, 

penyediaan sarana prasarana, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 

Solo TP. 

Sedangkan tugas mikro dilaksanakan oleh UPTB. Solo TP sebagai Lembaga 

Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas satuan kerja pemerintah daerah 

(SKPD) induk serta melaksanakan tugas pelayanan teknis operasional bidang 

pelayanan iptek pada masyarakat. 

Sejak 31 Desember 2009, sistem kelola Solo TP telah menjadi Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). yaitu bentuk pengelolaan yang sifat bisnisnya 

adalah sosial ekonomi karena lebih menekankan pada pelayanan sosial tetapi tetap 

berorientasi ekonomi. 

Adanya pola ini ada keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek bisnis 

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

Persiapan yang diupayakan dan berbagai program dilaksanakan secara 

konsisten, diharapkan dapat mempercepat tercapainya visi dan misi yang sudah 

dicanangkan, yaitu: “Terwujudnya Solo Techno Park sebagai kawasan terpadu 

berbasis Iptek, yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan industri dan 

peningkatan daya saing daerah serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah”. 



24 
 

Faktor penting untuk mencapai visi dan misi di atas, sejak April 2015 telah 

menjadi mitra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam 

pembangunan dan pengembangan Solo TP (pembangunan kapasitas SDM. 

pembangunan gedung dan pengembangan peralatan). Pembangunan kapasitas 

SDM (capacity building) telah empat kali dilakukan, termasuk pengiriman 

pengelola Solo TP ke Swedia. Telah dibangun ruang-ruang untuk tenant termasuk 

pengadaan beberapa mesin penunjang yang beroperasinya kawasan sains dan 

teknologi yang fokus pada bidang manufaktur skala ideal. 

Alat-alat moderen dan canggih sudah berjalan dengan baik di Solo Techno 

Park, sehingga proses produksi dapat lebih efektif dan efisien. Untuk itu. peralatan 

yang canggih ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dalam 

mengembangkan inovasi produksinya. Masalah yang harus disiapkan adalah 

masalah pemeliharaan alat tersebut. Disarankan, adanya aset tersebut secepatnya 

dapat dipindah tangankan ke Pemerintah Daerah, dimana dana perawatan 

selanjutnya sudah dapat dianggarkan dalam APBD. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

Pendidikan adalah proses belajar seseorang dalam memperoeh ilmu, dengan 

ilmu tersebut dapat merubah pemikiran, perilaku, karakter bahkan peradaban 

manusia. Perubahan peradaban manusia telah terbukti ketika Islam berada pada 

puncak kejayaan ditandai dengan pemikiran yang sudah mapan, adanya 

perpustakaan dan banyak penemuan-penemuan dalam berbagai bidang. Islam saat 
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itu berjaya dan mampu mengubah peradaban dunia karena salah satunya pengaruh 

dari berkembang pesatnya pendidikan. 

Menurut pandangan islam pendidikan adalah kewajiban, oleh karenanya 

banyak ayat maupun hadits yang menjelaskan pentingnya mencari ilmu. Seperti 

Hadits “Kewajiban Mencari Ilmu” Artinya : ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi 

setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr).   

Turunnya Al-Qur’an yang pertama kali adalah tentang perintah membaca 

yang terdapat dalam Q.s. Al-Alaq. Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu Yang menciptakan. Maka jelas dalam islam mencari ilmu merupakan hal 

yang wajib dan utama. 

Kemudian dalam Q.s Al-mujadilah menjelaskan tentang derajat orang yang 

berilmu. Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Dan dalam Q.s. at-taubah menjelaskan  tentang anjuran memperdalam ilmu 

agama. Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya. 



26 
 

Dalam surat tersebut menjelaskan anjuran memperdalam ilmu atau 

pengetahuan tentang agama untuk memberi peringatan dan untuk menjaga diri. 

Menjaga diri tersebut bisa diartikan bahwa dengan memiliki ilmu agama maka kita 

dapat menjaga keimanan kita, sehingga tidak terpengaruh dengan ajaran yang lain 

dan tidak pula menjadikan kita kafir. Dalam islam mencari Ilmu yang bersifat 

fardhu ‘ain dan Fardhu kifayah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 

Betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan dunia dan Akhiran smapai-sampai 

terdapat hadis yang mengatakan 

ِم، َوَمْن أََرادَُهَما فَعَلَْيِه بِاْلِعْلمِ َمْن أََرا دَالدُّْنيَا فَعَلَْيِه بِا ْلِعْلِم، َوَمْن أََرادَاْْلآِخَرةَ فَعَلَْيِه بِاْلِعلْ    

Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 

memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka 

wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib 

baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi). Hadits ini menjelaskan kepada kita 

bahwa dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia maupun akhirat. Namun sebenarnya 

hal ini tergantung dari siapa yang memberi ilmu dan ilmu apa yang diajarkan. 

Karena dengan ilmu jugalah manusia bisa tersesat dan terjerumus kedalam 

kesengsaraan. 

Oleh sebab itu pendidikan yang utama adalah Pendidikan Agama Islam 

seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.s. At-Taubah, hal ini untuk membentengi 

seseorang dalam memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Karena saat seseorang 

terbentengi hati dan fikirannya oleh keyakinan dan ajaran islam, kemudian ia 

memperoleh ilmu maka semakin yakin dirinya pada kebesaran Allah, saat ia 

mempelajari ilmu-ilmu filsafat maupun ajaran-ajaran dari agama lain maka ia tidak 
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terpengaruh. Seseorang yang sudah tertanam dihatinya ajaran Islam kemudian 

diamalkan maka ia akan memiliki etika dan moral yang baik, jujur, adil dan 

memiliki sifat-sifat yang baik  sesuai dengan ajaran Rasulullah dan inilah yang 

diharapkan pula oleh islam, yakni mencetak masyarakat yang madani. Oleh 

karenanya pula mata pelajaran Agama Islam selalu hadir disetiap jenjang 

pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Pandangan Islam terhadap pendidikan sangat penting oleh karenanya dalam 

proses pendidikan baik formal maupun non formal harus disasarkan kepada nilai-

nilai Islam didalamnya, karena salah satu fungsi dari pendidikan adalah untuk 

mencetak generasi penerus bangsa, namun pendidikan yang ada saat ini lebih 

mementingkan pada nilai kognitifnya saja sehingga banyak sekali orang-orang yang 

cerdas di indonesia namun tidak memiliki dasar keimanan yang baik, sehingga 

ketika seseorang menjabat dalam pemerintahan banyak melakukan penyimpangan 

seperti koruspi, memiliki banyak selir dll. 

Begitupun para pelaku pendidikan memiliki etika, moral dan pemikiran 

yang buruk. Mislanya : para pelajar tawuran, pelajar putus sekolah karena hamil 

diluar nikah, seks bebas, guru/dosen melakukan pelecehan seksual terhadap siswa, 

memunculkan paham atau aliran – aliran baru yang menyesatkan, kurangnya sopan 

santun dan masih banyak lagi. Tentu hal ini akan merusak moral generasi muda 

serta merusak bangsa dan negara. Orang-orang pintar dan cerdas sangat banyak di 

Indonesia namun kecerdasannya bisa membuat kehancuran bagi negara ini. 

Islam berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah yang 

didalamnya terdapat banyak pengajaran baik ilmu pengetahuan alam, ilmu 
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pengetahuan sosial, etika dan moral yang semuanya saling berkesinambungan 

sehingga mampu membuat pribadi manusia yang cerdas, baik dalam hal kognitif 

maupun psikomotorik. Inilah yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan masa 

kini, mengingat betapa pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap peradaban 

manusia. 

Dalam pendidikan di Indonesia sendiri belum mampu menyeimbangkan 

antara ilmu pengetahuan, moral, etika dan agama untuk saling dikaitkan dalam 

proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan yang 

luas, akhlak yang baik serta diaplikasikan ilmu tersebut dengan baik yang sesuai 

dengan ajaran islam, bahkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di 

bangku sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi tidak memiliki pengaruh 

besar terhadap para pelajar untuk memiliki akhlak yang baik, keimanan yang kuat 

yang mampu membentengi diri mereka dari hal-hal yang merugikan seperti sexs 

bebas, narkoba, dan kenakalan remaja lainnya dan juga mengikuti aliran-aliran 

sesat, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan zaman karena jam 

mata pelajaran PAI yang sedikit dan dipandang tidak begitu penting oleh peserta 

didik. 

Untuk terciptanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, etika, moral dan 

agama maka perlu adanya suatu wadah pendidikan non formal berupa bimbingan 

yang berkelanjutan untuk menjaga keimanan serta akhlak yang baik dan membuat 

peradaban manusia yang madani, pendidikan non formal ini dampaknya lebih terasa 

karena peserta peserta didik diberi ilmu dan terus dibimbing dalam pelaksanaan 

ilmu tersebut. Peserta didik diberi pencerdasan tentang apa yang mereka butuhkan 
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sehingga tidak terpaku pada materi yang sudah ditetapkan seperti halnya pelajaran-

pelajaran formal. 

Oleh karenanya sekolah dan perguruan harus memiliki program mentoring 

atau bimbingan keimanan bagi muslim dan muslimah yang disetujui pula oleh 

pemerintah. Mentoring adalah ngajinya para pelajar dimana peserta mentoring akan 

dibentuk kelompok, setiap kelompok terdiri atas 3-10 orang laki-laki atau 

perempuan, dengan dibimbing oleh seorang pembina. peserta terus diberi ilmu baik 

keislaman, pengetahuan umum maupun keadaan masa kini. Namun mentoring ini 

lebih fokus kepada pendidikan keislaman yang menumbuhkan karakter islami, 

berfikir islami dan melakukan segala aktivitas sesuai dengan apa yang diajarkan 

oleh Islam dan tentunya para peserta terus dibimbing tanpa batasan waktu, sehingga 

para peserta mentoring lebih merasakan dampak dari mentoring tersebut. 

Dengan Mentoring bukan hanya ilmu yang didapat tapi juga pergaulan yang 

islami. Kegiatan ini menjadi salah satu metode pendekatan pembinaan agama dan 

moral yang efektif, karena cara dan bentuk pengajarannya yang berbeda dengan 

pendidikan agama secara formal disekolah. Di beberapa sekolah kegiatan ini 

terbukti dapat mencegah tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja dan dengan 

mentoring sekolah menjadi terasa lebih islami. dengan begitu mentoring adalah 

salah satu solusi untuk remaja islam dalam membentengi diri mereka dari pengaruh-

pengaruh keadaan masa kini, baik dalam bentuk elektronik maupun buku-buku 

yang dipelajari disekolah formal. 

Pandangan islam terhadap pendidikan menjadi prioritas utama baik untuk 

memperkokoh umat Islam maupun dalam berdakwah, Islam tidak menginginkan 
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umatnya terlena dengan semua yang ditawarkan oleh kemoderenan peradaban saat 

ini, sehingga Islam akan semakin terpuruk dan terbelakang. Oleh karenanya Islam 

memanadang betapa pentingnya ilmu bagi umat islam dan terhormatnya orang yang 

mencari ilmu, hal ini disampaikan dalam Al-qur’an maupun Hadits seperti yang 

sudah kita ketahui di awal pembahasan. 

Dengan pendidikan mampu mengubah akhlak manusia yang berimplikasi 

kepada peradaban manusia maupun umat islam itu sendiri, maka dalam proses 

pendidikan baik formal maupun non formal harus berlandaskan pada ajaran Agama 

Islam dan dalam kegiatan apapun deselipkan ajaran islamnya agar peserta didik 

semakin kuat iman, ilmu serta dapat mengamalkan ilmu dengan sebaik mungkin 

sehingga terwujudlah peradaban yang islami dengan dibarengi ilmu-ilmu yang 

mumpuni serta teknologi canggih. 

Pendidikan formal lebih banyak diajarkan kepada peserta didik 

dibandingkan agama, sehingga yang dikhawatirkan adalah penyelewengan dalam 

menerapkan ilmu yang ia dapatkan. Adanya pendidikan agama islam diranah 

formal hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap akhlak peserta didik, maka 

diperlukan program mentoring untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan 

dunia dan ilmu pengetahuan agama sehingga peserta didik dapat menerapkan ilmu 

yang didapat dengan baik. 

2.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi 

konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap tulisan, Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 32 



31 
 

Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Teknopolitan di Bidang Pendidikan 

yang saya teliti adalah di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dimana di 

tuliskanlah batasan-batasan pengertian kosep yang digunakan untuk pembahasan 

yaitu : 

1. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan 

dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai 

tahapan yang bersifat reoritis. Anderson (dalam Tachjan, 2006) 

2. Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan 

ekonomi, sosial, budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan 

produktif dan gerakan masyarakat yang mendukung percepatan 

pembangunan inovasi, difusi dan pembelajaran. 

3. Pendidikan adalah sebuah usaha yang di lakukan secara sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, membangun kepribadian, 

pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apasaja sebagai pendukung untuk analisa dari variable tersebut. 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional : 

Sumber : Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan 

Pembangunan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan 

 

 

 

 

 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi Kebijakan 

Pembangunan Kawasan 

Teknopolitan di  Bidang 

Pendidikan di Kabupaten 

Pelalawan 

1. Pengembangan 

Sekolah Tinggi 

Teknologi 

Pelalawan 

(STTP) 

1. Sarana dan Prasarana 

2. Tenaga Pengajar 

3. Sosialisasi dan 

Promosi 

2. Subsudi 

Pendidikan 

1. Beasiswa Bagi 

Tenaga Pengajar 

2. Beasiswa Bagi 

Mahasiswa STTP 

 

3. Partisipasi 

Stakeholder 

1. Pengembangan 

Kawasan 

Teknopolitan 

2. Pelatihan Mahasiswa 

Oleh Stakeholder 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka 

penulis membuat suatu kerangka fikiran dari penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan 2017 

Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Pembangunan Kawasan Teknopolitan 

di Bidang Pendidikan di Kabupaten 

Pelalawan 

1. Pengembangan Sekolah 

Tinggi Teknologi Pelalawan 

(STTP) 

2. Subsidi Pendidikan 

3. Partisipasi Stakeholder 

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Kawasan Teknopolitan di Bidang Pendidikan di 

Kabupaten Pelalawan 


