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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno. 2007 : 18).

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah,

apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan)

sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do) (Nugroho, 2009 :

86).

Menurut pendapat Carl Friedrich, kebijakan adalah 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 (Leo Agustino, 2006 : 7).

Adapun pendapat David Eston tentang kebijakan adalah “suatu

konseptualisasi yang telah disiapkan guna membantu mengidentifikasikan dan

meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran

kebijakan (dalam Varma, 2005 : 291).

Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),

telah memberikan makna kebijakan sebagai berikut :
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“Kebijakan ialah pedoman untuk  bertindak. Pedoman itu bisa  saja

amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau

sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif

atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti

berupa suatu deklarasi  mengenai suatu dasar pedoman bertindak,

suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-

aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (Solihin Abdul Wahab,

2012:9).

Pakar Inggris, W. I. Jenkins, merumuskan kebijakan publik sebagai

berikut :

“Keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor

politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah

dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi.

Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-

batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut” (Solichin

Abdul Wahab, 2012 : 15).

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah

bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang

dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan

sebaliknya) (Riant Nugroho, 2009 : 135). Secara umum dapat dikatakan

bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legislatif, yaitu

konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik

trias politika yang diajarkan Montesquiue pada abad pencerahan di Perancis

abad ke-17.
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Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu (Budi Winarno,

2007:19).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat

bahwa kebijakan publik hendaklah berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-

praktika sosial yang ada dalam masyarakat (AG. Subarsono, 2005 : 3).

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik,

yaitu :

1. Perumusan kebijakan

2. Implementasi kebijakan

3. Evaluasi kebijakan

4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan

(Riant Nugroho, 2009 : 145).

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak

disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik

administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahamidalam konteks

historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang

senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya

dalam praktik kebijakan (Wayne Parsons, 2006 : 14).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui
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formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant

Nugroho, 2009 : 494).

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini

masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di

lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Peter dan Linda de Leon,

pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan dikelompokkan

menjadi tiga generasi, yaitu :

1. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi

kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan

eksekusinya.

2. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1980-an, adalah generasi yang

mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari

atas ke bawah” (top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada

tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan

secara politik.

3. Generasi ketiga, yaitu pada tahun 1990-an, memperkenalkan pemikiran

bahwa variabel prilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Riant Nugroho, 2009 :

501).

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Adapun faktor-faktor yang menjadi hal penentu implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (AG Subarsono, 2005 : 90-92):
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1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi

tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang

mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono,

2005 : 49).

Oleh sebab itu, komunikasi harus mempunyai unsur :

a. Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.

b. Konstan/keseragaman.

c. Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.

d. Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.

e. Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan

mesti tahu apa yang mereka kerjakan.

f. Komunikasi membutuhkan keakuratan.

g. Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan,

jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya

mereka lakukan.

h. Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.

i. Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total

atau distorsi komunikasi.
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2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka

untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu

kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai

fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan

pelayanan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar

implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan

hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak

mencapai tujuan yang telah dibuat.

3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi

kebijakan juga tidak menjadi kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
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Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah

adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), inimenjadi

pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Dan ini berkembang

sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-

sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam

kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap

berlaku karena ketidak aktifan birokrasi.

Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang

dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifita politis

tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan

dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2005 : 8).

C. Aktor-aktor Yang Berperan Dalam Proses Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan, menurut Charles Jones (dalam Solichin,

2005 : 9) sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang

terlibat, yakni : golongan rasional, golongan teknisi, golongan inkrementalis

dan golongan reformis. Uraian berikut akan menguraikan bagaimana pelaku

masing-masing golongan aktor tersebut dalam proses kebijakan.

1. Golongan rasional

Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat

ditetapkan sebelumnya dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap

dapat disediakan. Oleh sebab itu gaya kerja golongan rasional cenderung
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seperti gaya kerja seorang komprehensif, yakni seorang yang berusaha

untuk menganalisis semua aspek dari setiap alternatif yang mungkin,

berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya tujuan yang

telah ditetapkan

2. Golongan teknisi

Golongan teknisi dalam melaksanakan ugasnya boleh jadi memiliki

kebebasan, namun ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya,

peran yang mereka mainkan dalam hal ini sebagai seorang spesialis atau

ahli yang membutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.

3. Golongan inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis identik dengan para politisi,

senderung memiliki sifat kritis namun acapkali tidak sabaran terhadap

gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat

tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan teknisi.

4. Golongan reformis

Golongan aktor reformis pada dasarnya juga mengakui akan

terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses

kebijakan. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan

dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial. Gaya golongan aktor

reformis ini pada umumnya sangat radikal, kerapkali disertai dengan

tindakan-tindakan demokrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah.

(Solichin, 2005 : 35).
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D. Aktor-aktor Yang Terlibat Dalam Proses Kebijakan Publik

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah :

1. Pemerintah

Pemerintah merupakan abdi masyarakat, maka hendaknya

pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan harus memperhatikan

kepentingan orang banyak (masyarakat aau rakyat). Adapun pihak-pihak

yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas

Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL).

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD memiliki peranan yang penting sebagai perwakilan rakyat

dalam menyalurkan aspirasinya. DPRD haruslah tetap menjadi cerminan

masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijakan yang

berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat), sehingga

untuk dapat memenuhi keinginan tersebut DPRD harus melakukan

komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses

perumusan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali

apa yang menjadi keinginan masyarakat.

3. Tokoh Masyarakat

Peran serta tokoh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan

sangat diharapkan peran aktifnya secara tidak langsung karena tokoh

masyarakat adalah salah satu tempat masyarakat untuk menyampaikan
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segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh

masyarakat, tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat disegani dan

dihormati oleh pemerintah. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah

pimpinan atau yang dituakan di lingkungan Pasar Inpres Bangkinang.

4. Media Massa

Media dapat ikut berperan dalam proses pengambilan suatu

kebijakan, karena media mengupas atau mengangkat isu-isu yang sedang

hangat dibicarakan oleh masyarakat dan pemerintahan.

5. Kelompok Kepentingan

Didalam membuat suatu kebijakan pemerintah terkadang harus

berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi, dimana

kekuatan-kekuatan tersebut memanfaatkan keadaan yang tidak tertata

dengan baik.kelompok kepentingan tersebut dengan kata lain adalah

kekuatan-kekuatan tersembunyi seperti organisasi masyarakat, preman dan

organisasi informal.

E. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian

tahap demi tahap yang meliputi :

1. Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah



19

proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan

asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab,

memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-

pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan

baru.

2. Formulasi kebijakan

Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi

di masa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa

depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala

yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestiminasi

kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008 : 38).

3. Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang

akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-

prinsip kebijakan. Rekomendasi membantu etimasi tingkat rasional dan

ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan

kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan

pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan

pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil
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sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep

tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan

akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program,

mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan

letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan

Di bagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan

dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang

diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu

pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses

pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap

nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian

masalah.

F. Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan

dalam istilah ini sebagai suatu sebab akibat. Efektivitas dapat berarti bahwa

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata

lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk.

(1996), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya

bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Tjokroamidjojo (1987), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan
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administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran

tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (2004),

mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan

organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-

nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi

yang bersangkutan.

Lebih lanjut Effendy mengatakan, efektivitas adalah komunikasi yang

prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan

(Effendy, 1989). Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa

indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat

kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi (Susanto, 1975). Menurut

pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran

akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Selanjutnya dalam buku Manajemen Kinerja Sektor Publik Mahmudi

mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, “efektivitas merupakan hubungan

antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau

kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).
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Menurut Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam

bukunya Manajemen Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas

sebagai berikut, “efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk

memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang

memilih kebenaran untuk melaksanakan”. (Moenir, 2006:166).

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang

tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksananya. (Kurniawan,

2005:109).

Handoko, (2001), mengemukakan bahwa efektivitas merupakan

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefenisikan sebagai

kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. (Hodge, 1984).

Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan

sumber daya untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Sondang P. Siagian, (2001) mengatakan, efektivitas

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah

barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun

artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut Markus Zahnd, efektivitas berfokus pada akibatnya, pengaruhnya
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atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan

sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. (Zahnd,

2006:200-201).

Efisien berarti bahwa tujuan (motive) daripada administrasi adalah

untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa

pencapaian tujuan administrasi dengan hasil yang berdaya berhasil guna

(efektif) dan berdaya guna (efisien). James L. Gibson dkk. (1996),

mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan rasio keluaran dengan

masukan. Sedangkan yang dimaksud efisien menurut Tjokroamidjojo

(1991:5), adalah pelaksanaan administrasi publik dilakukan dengan

perbandingan yang terbaik antara hasil dan pengeluaran. Jelasnya yang

dimaksud efisien adalah “perbandingan yang terbaik antara input dan output

atau perbandingan antara pengeluaran dan keuntungan”. Misalnya hasil

maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Dengan kata lain perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa

yang seharusnya diselesaikan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara

singkat pengertian daripada efektivitas dan efisiensi adalah efisiensi adalah

melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, sedangkan efektivitas

adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepa pada sasaran. Tingkat

efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan

kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi

terhadap perubahan lingkungannya.
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G. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat Gibson Ivancevich, ukuran efektivitas organisasi

adalah sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.

2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan

input.

3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat benar-benar tanggap

terhadap perubahan internal dan eksternal.

5. Pengembangan adalah merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk

meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

(Gibson, 1996)

Sedangkan menurut Richard M. Steers, ukuran efektivitas yaitu :

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.

2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan

dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.

4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya

untuk menghasilkanprestasi tersebut.

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua

biaya dan kewajiban dipenuhi.
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6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan

masa lalunya.

7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang

waktu.

8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada

kerugian waktu.

9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan,

yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan

memiliki.

10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk

mencapai tujuan.

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu

sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan

mengkoordinasikan.

12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk

mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah

keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan. (Steers, 1985)

Efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai

sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh

mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya

secara optimal. Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel,

artinya konsep yang mempunyai nilai-nilai, dimana nilai-nilai tersebut

merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat
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Sudarwan Danim yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi

efektivitas, yaitu :

1. Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel pengelola yang

mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya given dan adapun bentuknya

sebagai berikut :

a. Struktur, yaitu tentang ukuran

b. Tugas, yaitu tugas dan tingkat kesulitan

c. Lingkungan, yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun

yang lainnya

d. Pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di

tempat kerja dan lain-lain.

2. Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel yang dapat

dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut ini adalah

contoh dari variabel terikat :

a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian

b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu

3. Variabel perantara (interdependent variable), yaitu variabel yang

ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut

menentukan efek variabel bebas.

(Danim, 2004)
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H. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S

Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap

sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai

(tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung

diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman

silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan

(serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan

suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira

lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki,

melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang

pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Pedagang Kaki Lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

(1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan

atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah

dibongkar pasang atau dipindahkan serta memempergunakan bagian jalan atau

trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha

atau tempat lain yang bukan miliknya.

Tulus Haryono berpendapat pedagang kaki lima ialah orang yang

dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan

barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di

dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang

dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.
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Hidayat berpendapat pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-

employed, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga

kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal

tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi

dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau

dari supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang

berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari

mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya

tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk

mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.

Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa

pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting

dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil

yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan

mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini

termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak

tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada

aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminil pada batas-batas tertentu.

Menurut McGee dan Yeung (1977: 25), PKL mempunyai pengertian

yang sama dengan ”hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang

menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang

untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.
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I. Ciri-Ciri Pedagang Kali Lima

Ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh kartono dkk. (1980: 3-7), yaitu :

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti

produsen.

2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu

ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau

stand yang tidak permanen serta bongkar pasang).

3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya

yang tahan lama secara eceran.

4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik

modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih

payahnya.

5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya

tidak berstandar.

6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan

pembeli yang berdaya beli rendah.

7. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak

turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak

langsung.

8. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas

pada usaha pedagang kaki lima.
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9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi

melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang

melaksanakan musiman.

J. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka

dapat dibuat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar II.1 :

Kerangka Berpikir

Sumber : Gibson, 1996

Berdasarkan gambar I di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan

pengembangan dan penataan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi

dalam memproduksi jumlah dan mutu output, perbandingan (ratio) antara

output dengan input, kepuasan yang menunjukkan tingkat dimana organisasi

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, keunggulan dimana organisasi dapat

benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal, dan

pengembangan yang merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk

meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Ukuran Efektivitas

Organisasi :

1. Produksi

2. Efisiensi

3. Kepuasan

4. Keunggulan

5. Pengembangan

Kebijakan
Pengembangan dan

Penataan
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K. Pengelolaan Pasar dalam Islam

Islam mengatur segenap prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya, diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi di pasar yang

jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar.

Dalam kegiatan bertransaksi, termasuk di dalamnya jual beli di pasar

dan dalam muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang

melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal

sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dapat diterima,

kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-quran dan Al-hadist yang melarangnya.

Pasar secara syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan

pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik

dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan

interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk

diperjualbelikan sesuai dengan syariat islam yang meliputi bidang aqidah,

akhlaq dan amaliyyah.

Dalam konsep pasar yang islami, harga barang ditentukan berdasarkan

prinsip ard wa ta’ab (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau

pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi

secara rela sama rela dalam artian tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk

melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Pandangan islam tentang

pasar juga berdasarkan setiap bentuk ketidak adilan dilarang, yakni semua

praktik perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-

ketentuan agama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang
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islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran islam adalah

apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma islam, diantaranya

adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram.

2. Bersikap benar, amanah dan jujur.

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.

4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk

melipatgandakan keuntungan pribadi.

5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.

Konsep islam juga mengatur agar persaingan di pasar dilakukan

dengan cara adil dan jujur. Perdagangan yang adil dan jujur adalah

perdagangan yang tidak mendzhalimi dan tidak pula didzhalimi.

L. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengembangan pasar tradisional pernah dilakukan

oleh Rangkuti (2005) di Kota Medan. Tesis tersebut menganalisis pengaruh

pengembangan pasar tradisional terhadap pembangunan wilayah. Hasil

analisis menunjukkan bahwa menurut persepsi responden pengembangan

pasar tradisional dalam aspek kebersihan, keamanan dan penataan gerai akan

dapat meningkatkan jumlah pengunjung/pembeli di pasar-pasar tradisional

Kota Medan. Pengembangan pasar-pasar tradisional di Kota Medan dapat

menyebabkan terjadinya pengembangan wilayah dengan bertambahnya



33

aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan pedagang

sehingga retribusi yang diperoleh PD. Pasar dapat digunakan untuk

pembangunan dan pengembangan sarana-sarana fisik pasar-pasar tradisional

di Kota Medan.

Selanjutnya penelitian mengenai pemindahan lokasi pasar induk

pernah dilakukan oleh Kartini (2002) di Kota Bogor. Penelitian tersebut

bertujuan untuk menganalisis dampak perpindahan lokasi terhadap sistem

pemasaran sayur-mayur di Kota Bogor. Hasil penelitian mengemukakan

bahwa dari ketiga alternatif pasar induk yang ditawarkan oleh Pemda Kota

Bogor, ternyata hanya Pasar Induk Kemang yang betul-betul berfungsi sebagai

pengganti Pasar Plaza Bangkinang. Perpindahan tersebut berdampak pada

peningkatan biaya transfer dan penurunan volume penjualan. Kegiatan

pemasaran sayur-mayur menjadi lebih efisien dengan Pasar Induk Kemang

sebagai pasar acuan dan barometer harga dalam pemasaran sayur-mayur di

Kota Bogor.

M. Definisi Konsep dan Konsep Operasional

1. Definisi Konsep

Untuk mempermudah serta memperjelaskan istilah-istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan

beberapa konsep, yaitu :

a. Kebijakan, adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh

pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah atau yang
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diusulkan seseorang, sekelompok orang yang memiliki perbedaan dan

kesamaan pandangan dalam mempengaruhi pengeluaran (out-put)

kebijakan yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Pemerintah, adalah organ yang berwenang memproses pelayanan

publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang

melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan

tuntunan (harapan) yang diperintah.

c. Pedagang Kaki Lima, merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai

modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini

termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang

tidak tetap dan tidak terikat pada aturan hukum.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah serangkaian prosedur yang

menggambarkan kegiatan yang yang harus dilaksanakan kala kita hendak

mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep.

Konsep operasional merupakan penjelasan tentang indikator-indikator

pengukur dari suatu variabel.

Untuk menghindari kesalahan penafsiran konsep yang digunakan

dalam penelitian ini, maka konsep tersebut perlu dioperasionalkan.

Adapun konsep-konsep yang digunakan peneliti adalah :
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a. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah

yang diambil oleh pemerintahan daerah untuk menertipkan pedagang

kaki lima dipasar modern Kota Bangkinang.

b. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segenap

Pemerintahan Daerah Kota Bangkinang Kabupaten Kampar yang

terlibat dalam mengatur dan mengurus pusat perbelanjaan tersebut.

c. Pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh

pedagang kaki ima yang ada dipusat perbelanjaan modern Kota

Bangkinang Kabupaten Kampar.

N. Konsep Operasional Penelitian

Tabel II.1
Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub-Indikator
Skala

Pengukuran

Kebijakan Bentuk kebijakan : 1. Perumusan

2. Komunikasi

3. Pelaksana

4. Eksekusi

1. Baik 76 % -

100 %

2. Cukup 56 % -

75 %

3. Tidak baik 40

% - 75 %

Efektivitas Pelaksanaan : 1. Produksi

2. Efisiensi

3. Kepuasan

4. Keunggulan

5. Pengembangan

Sumber : Gibson, 1996


