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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Secara hafiah ilmu kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari

kata policy memang biasana dikaikan dengan keputusan pemerintah, karena

pemerintah mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan

masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Banyak definisi

yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut carl Friedrich dalam Wahab (2005 : 3), Kebijakan adalah suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok,

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dan menurut raksasataya (Irfan Islamy,

2003 : 17) kebijaksanaan  sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk

mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memusat tiga elemen

yaitu :

a. Identifikasi urutan yang ingin dicapai.

b. Taktik atau strategi dari berbagai input untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

c. Menyediakan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata

dari taktik atau strategi.
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Sedangkan menurut Thomas R. Rye dalam Subarsono (2005 : 2),

Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengpa mereka

melaksanakan dan hasil yang memuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Jenis-jenis kebijakan adalah pembagian pertama publik adalah makna dari

kebijakan publik bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan

pemerintah untuk dikerjakan dan hal-han yang diputuskan pemerintah untuk tidak

dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah

bentuknya kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok,

yaitu :

a. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk

perundang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.

b. Berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur.

Selanjutnya menurut Hassel Nogi (2003 : 3), pembuatan kebijakan yang

baik dapat dilakukan dengan cara :

a. Kebijakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Kebijakan harus memiliki alternative pemecahan masalah.

c. Kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas.

d. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan.

Menurut Islami (2003 : 20), kebijakan publik secara umum dimaknai

sebagai “serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh seluruh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi

pada tujuan tertentu seluruh kepentingan masyarakat”. Kebijakan publik paling

tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu :
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a. Tujuan yang hendak dicapai.

b. Sasaran yang spesifik, dan

c. Cara sasaran tersebut.

Dunn (2003 : 8) mengemukakan bahwa suatu hal penting di dalam

kebijakan publik yaitu : perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan

publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri, itulah yang

pertama kali harus disadari sebagai suatu hak yang hakiki dari kebijakan publik.

Didalam kebijakan pada prinsip ada enam kriteria yaitu :

a. Efektifitas adalah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat

pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam

mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada

publik.

b. Efisien adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat

efektifitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan

melihat berupa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah

kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah untuk

mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil

yang diinginkan.

c. Berkecukupan adalah berkenan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan

adanya masalah. Dimana didalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang

akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan.
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d. Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu

kebijakan yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi

merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

e. Responvitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang

menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan

dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan.

f. Ketetapan adalah berkenaan dengan pernyataan apakah kebijakan tersebut

tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan

pemerintah adanya antara tujuan (hasil) yang diperoleh, benar-benar bernilai

atau bermanfaat.

Adapun halnya dengan sifat-sifat masalah kebijakan yang dikemukakan

oleh Dunn layak kita tampilkan disini. Dunn dalam bukunya yang berjudul

Analisis Kebijakan Publik, mengemukakan setidaknya ada empat ciri pokok

masalah kebijakan, yakni :

a. Saling ketergantungan, masalah-masalah kebijakan dalam satu bidang

(misalnya : energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan

dalam bidang lain (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengangguran). Pada

kenyataannya, seperti dinyatakan oleh Ackoff, masalah-masalah kebijakan

bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian

dari seluruh sistem masalah yang disebut sebagai messes, yaitu suatu sistem

kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen

masyarakat yang berbeda-beda.
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b. Subyektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan

didepenisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara efektif.

Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu

lingkungan tertentu; masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi

masalah yang disubstansikan dari situasi tersebut oleh analisis.

c. Sifat buatan, masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia

membuat penilaian mengenai keinginanya untuk mengubah beberapa situasi

masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia;

masalah kebijakan itu juga bias diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari

kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah kebijakan dipahami,

dipertahankan dan dibuat secara sosial.

d. Dinamika masalah kebijakan. Adanya banyak solusi yang biasa ditawarkan

untuk memecahkan masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap

masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang masalah pada akhirnya akan

menemukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah.

Sistem kebijakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. lingkungan kebijakan merupakan keadaan yang melatar belakangi atau

peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu isyu (masalah) kebijakan,

yang mempengruhi dan dipengruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh

kebijakan itu sendiri.

b. Pembuat pelaksanaan kebijakan merupakan orang atau sekelompok orang atau

organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan.
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c. Kebijakan itu sendiri merupakan keputusan atau sejumlah serangkaian pilihan

yang kurang lebih berhubungan satu sama yang lain yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan tertentu.

d. Kelompok sasaran itu sendiri, merupakan sekelompok orang atau organisasi

dalam masyarakat yang prilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh

kebijakan yang bersangkutan.

2.2. Pengertian implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa inggris-

Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Jhon M.Echlos dan Hasan Shadily

1996 : 313). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the mean for carryingout

(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), to give practical effect to

(menimbulkan dampak/akibat sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti

bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang

mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap

sesuatu. (Abdul wahab, 2001 : 67).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak habya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak

dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan

atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
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Van Mater dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2001 : 65), menyatakan

bahwa :

Proses implementasi adalah “thos action by public or private individuals groups
that are directed the achievement of objective set forth in prior decision”
(tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu

(Bambang Sunggono 1999 : 137).

2.3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas,

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002 : 102).

Faktor-faktot yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang

efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa

yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-

perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-

keputusan adanya perintah perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-

komunikasi harus akur dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi kebijakan yaitu :
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a. Transmisi. Factor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan

adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu

perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupa

proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan

keputusan tersebut diabaikan atau sering kali terjadi kesalah pahaman terhadap

keputusan yang dikeluarkan.

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-

perintah implementasi. Pertentangan antara para pelaksana dengan perintah yang

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan

publik akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi kebijakan.

Hal ini jerjadi karena para pelaksana menggunakan peluang terhadap kelulusan

dalam pelaksanaan keputusan-keputusan.

b. Konsistensi. Ini berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah. Jika

implementasi  kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah

pelaksana harus konsistensi dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang

disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan,

tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan

memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Bila para pelaksana kebijakan tidak konsisten, maka tidak mampu dalam

menghadapi semua tuntutan.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi keputusan

menyangkut : kerumitan kebijakan publik masalah-masalah yang mengawali

program baru dan akibat banyaknya ketidakjelasan tujuan.

c. Kejelasan. Pesan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan, menurut

Edwards, perintah-perintah komunikasi yang tidak menentukan tujuan-tujuan

dari suatu kebijakan dan bagaimana mencapai tujuan itu adalah umum. Bila

terjadi ketidak jelasan berkenaan implementasi kebijakan akan mendorong

terjadinya interprensi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna

pesan awal. Ada enam faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakjelasan

komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan

publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya

consensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam

memulai sesuatu kebijakan yang lalu, menghindari pertanggung jawaban

kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan.

b. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas

dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung

tidak efektif. Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam

melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang

memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi

kebijakan karena jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong
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implementasi yang berhasil, karena bila pegawai tidak memiliki kecakapan maka

implementasi tidak akan efektif.

Informasi, informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam

implementasi kebijakan.informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi

mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu

mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya.

Kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap

peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah

orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang

ataukah tidak.

Wewenang, sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah

wewenang, wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang

lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya : hal untuk

dikeluarkan surat panggilan untuk datang kepengadilan, mengeluarkan perintah

kepada para pejabat lain, menarik dana lain, menarik dana dari suatu program,

menyediakan dana, staf dan bantuan teknis pada pemerintah daerah, membeli

barang-barang dan jasa, atau memungut pajak.

Fasilitas-fasilitas, fasilitas fisik mungkin pula merupakan sumber-sumber

yang penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf

yang memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang

untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk

melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar

kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.
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c. Kecendrungan-kecendrungan

Kecendrungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga

yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini

berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan

sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Dampak dari

kecendrungan-kecendrungan, menurut Edwards, banyak kebijakan masuk

kedalam zona ketidakacuhan.

Ada kebijakan yang dilaksana secara efektif karena mendapat dukungan

dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan

bertentang secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan

atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak

sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk koleksi, dalam rangka

memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya

berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi swasta

yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem

birokrasi sengaja untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Pada dasarnya, para

pelaksana kebijakan munkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai

cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukan, tetapi dalam
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pelaksanaanya mereka menjalankan kegiatan tersebut (Budi Winarno, 2002 : 126-

151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn,

faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

a.Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terdapat faktor-faktor

yang menentukan pencapaian kegiatan kebijakan. menurut Van Mater dan Van

Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial

dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai

sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan.

Ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan berguna mengurangi tujuan-tujuan keputusan

kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam

beberapa kasus.

b. Sumber-sumber kebijakan

Di samping ukuran-ukuran dasar dan saran-saran kebijakan, yang perlu

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-

sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud

mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan mempelancar

implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antara organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
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Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam

pencapaian tujuan. Dengan demikian sangat penting untuk memberi perhatian

yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi,

ketetapan komunikasi dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman

dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai

sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan

cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara

organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan

oleh Van Mater dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bias lepas dari struktur

birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif

yang mempunyai hubungan baik potensi maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dengan menjalankan kebijakan.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Ini dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan

publik merupakan pusat perhatian besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat

perbandingan politik Negara dan kebijakan politik secara khusuk tertarik dalam

mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil

kebijakan.
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f. Kecenderungan pelaksanaan

Arah kecendrungan pelaksanaan terhadap pelaksana ukuran-ukuran dasar

dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana

mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka

menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

(Budi Winarno, 2002 : 110)

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditunjukan dan

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditunjukan dan harus

dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya.

Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu

kebijakan publik dikarenakan :

a. Resfek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan

badan-badan pemerintah.

b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.

c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah konsitusional

dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui proses

yang ditetapkan.

d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu

lebih sesuai dengan kepentingan probadi.

e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatu kebijakan (Bambang sunggono, 1999 : 144)
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2.4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai

beberapa faktor penghambat yaitu :

a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup tercipta, sarana-

sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum

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

ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan

diimplementasikan dapat menunjukan adanya kekurangan-kekurangan yang

sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi

suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang

menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut

waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran

yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan

untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada,

misalnya akibat gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulitapabila pada

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksana kebijakan

tersebut.
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d. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku

yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi

tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya

pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1999:149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang

controversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam

implementasi.

Menurut James Anderson, factor-faktor yang menyebabkan anggota

masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat

kurang mengikat individu-individu.

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana

mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau

bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota

masyarakat yang mencenderungkan orang bertinda dengan menipu atau

dengan jalan melawan hukum.
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d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang

mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber

ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system

nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu

dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1999 : 144-145).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan

mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain,

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apa bila perilaku atau

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka

suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.5. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundangan-undangan merupakan sarana bagi implementasi

kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan

maupun implementasinya didukung oleh saran-saran yang memadai. Adapun

unsur-unsur yang hurus dipenuhi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik,

yaitu :

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan

adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan

hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Mentalitas petugas yang merupakan hukum atau kebijakan. Para petugas

hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi dan sebagainya
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harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu

peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan

dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan

baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak

menimbulkangangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam

pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran

hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti

yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. (Bambang Sunggono,

1999 : 158).

2.6. Peraturan Daerah (Perda) Tentang K3

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan

perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas

pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatuorganisasi dalam

lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun isi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2008 tentang

Ketertiban Sosian, mengenai kebersihan, keindahan dan ketertiban adalah sebagai

berikut :
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2008

Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru mengintruksikan kepada UPTD untuk

melaksanakan beberapa strategi yang berkaitan dengan K3, yaitu :

a.  Melakukan koordinasi dalam program kebersihan, keindahan dan ketertiban

(K3).

a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kebersihan.

b. Memberikan motivasi kepeda masyarakat tentang budaya hidup bersih, indah

dan tertib.

c. Memungut Retribusi kebersihan.

d. Melakukan pengawasan.

Kelima indikator ini yang akan penulis gunakan untuk mengukur

implementasi pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di

Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai

berikut :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan

ketertiban (K3) adalah koordinasi yang dilakukan antara Walikota

menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pasar dan Kepala Dinas Pasar

menginstruksikan kepada masing-masing UPTD yang merupakan suatu proses

yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok

satuan petugas dapat terus menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi, seefisien

mungkin dalam usaha pencapaian tujuan.

b. Menyediaan sarana dan prasarana dalam program kebersihan yaitu Walikota

bekerjasama dengan Kepala Dinas Pasar, UPTD dan satuan petugas K3
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menyediakan tong sampah sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) yang

ditentukan tempatnya, adanya armada angkutan sampah dan petugas yang

telah ditunjuk ini diberi kewajiban untuk membersihkan dan mengambil

sampah yang ada ditepi jalan, pedagang kaki lima , los atau yang di tempat

penjual sayur, ikan dan bahan pokok lainnya atau petugas sebagai

pengkoordinir pengumpulan dan pemindahan sampah.

c. Memberikan motivasi kepada pedagang tentang budaya hidup bersih, indah

dan tertib adalah kemampuan yang diberikan UPTD dan Satuan Petugasnya

untuk memberikan pemahaman terhadap pedagang tentang arti penting budaya

hidup bersih, indah dan tertib serta bebas sampah.

d. Memungut retribusi kebersihan adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh

semua pedagang kepada petugas yang telah ditunjuk sebagai pemungut

retribusi.

e. Melakukan pengawasan yaitu untuk kelancaran pelaksanaan program

kegiatan-kegiatan dalam kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Didalam hal ini untuk kelancaran kegiatan dalam program K3 maka

dilakukan Pengawasan oleh Petugas yang telah ditunjuk atau ditetapkan Kepala

Dinas Pasar. Sebagaimana diketahui bahwa Pengawas adalah merupakan

bimbingan pelaksanaan dari rencana atau pengambilan langkah-langkah yang

diperlukan untuk menjamin agar pekerjaan sesuai dengan rencana. Agar

Pengawasan itu dapat  berjalan dengan apa yang diharapkan perlu diperhatikan

syarat-syarat pengawasan yang lebih efektif yaitu :

a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana.
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b. Pengawasan harus menunjukan penyimpangan pada hal-hal yang penting.

c. Pengawasan harus obyektif.

d. Pengawasan harus hemat.

e. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

2.7. Pengertian Kebersihan, Keindahan  dan Ketertiban

Dalam  upaya peleksanaan program kebersihan, keindahan dan ketertiban

(K3) di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam

pelaksanaan K3 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2000 dapat dilihat pengertian kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) menurut

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000, yaitu :

a. Kebersihan adalah suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib dari segala

macam yang mengenai masalah sampah di lingkungan.

b. Keindahan adalah kepandaian seseorang menata, merawat dan membersihkan

lingngkungan secara rapi, indah dan apa bila orang yang melihatnya akan

merasa senang bila mereka berada disana.

c. Ketertiban adalah terjaganya keselamatan, kenyamanan masyarakat bisa hidup

tenang, tertib tanpa merasa terganggu atau ketakutan terhadap kejadian yang

ada.

2.8. Konsep Operasional

Untuk mempermudah analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam

penelitian maka penulis mengoprasionalkan konsep oprasional. Dalam penelitian

ini konsep oprasional penelitian adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor
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8 tahun 2008. (Intrusi Kepala Dinasa Pasar Kota Pekanbaru Kepada UPTD). Yaitu

sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan

ketertiban (K3) adalah koordinasi yang dilakukan antara Walikota

menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pasar dan Kepala Dinas Pasar

menginstruksikan kepada masing-masing UPTD yang merupakan suatu proses

yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok

satuan petugas dapat terus menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi, seefisien

mungkin dalam usaha pencapaian tujuan.

b. Menyediaan sarana dan prasarana dalam program kebersihan yaitu Walikota

bekerjasama dengan Kepala Dinas Pasar, UPTD dan satuan petugas K3

menyediakan tong sampah sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) yang

ditentukan tempatnya, adanya armada angkutan sampah dan petugas yang

telah ditunjuk ini diberi kewajiban untuk membersihkan dan mengambil

sampah yang ada ditepi jalan, pedagang kaki lima , los atau yang di tempat

penjual sayur, ikan dan bahan pokok lainnya atau petugas sebagai

pengkoordinir pengumpulan dan pemindahan sampah.

c. Memberikan motivasi kepada pedagang tentang budaya hidup bersih, indah

dan tertib adalah kemampuan yang diberikan UPTD dan Satuan Petugasnya

untuk memberikan pemahaman terhadap pedagang tentang arti penting budaya

hidup bersih, indah dan tertib serta bebas sampah.
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d. Memungut retribusi kebersihan adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh

semua pedagang kepada petugas yang telah ditunjuk sebagai pemungut

retribusi.

e. Melakukan pengawasan yaitu untuk kelancaran pelaksanaan program

kegiatan-kegiatan dalam kebersihan, keindahan dan ketertiban.
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2.9. Kerangka Berfikir

Sumber : Data Dari Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Program K3.

Pelaksanaan Program
Kebersihan, Keindahan Dan
Ketertiban Di Pasar Simpang

Baru.

Melakukan koordinasi dalam
program K3.

Melakukan pengawasan.

Penyediaan sarana dan
prasarana dalam program

kebersihan.

Memberikan motivasi kepada
masyarakat tentang budaya

hidup, bersih, indah dan tertib

Memungut retribusi
kebersihan.

1. Perencanaan dan komunikasi antara petugas dengan pedagang
berjalan dengan baik.

2. Pembagian kerja antara pegawai UPTD dan petugas kebersihan.
3. Pengawasan petugas UPTD terhadap petugas kebersihan.

1. Tersedia dengan baik tempat pembuangan sampah di sekitar pasar.
2. Berjalan dengan baik armada angkutan sampah yang ada.
3. Jadwal pengangkutan sampah di pasar simpang baru.
4. Selokan air di sekitar pasar sudah berjalan dengan lancar

1. Petugas menyampaikan atau memberikan motivasi kepada pedagang
tentang K3.

2. Petugas sudah mengajak pedagang dalam mengadakan atau membuat
sendiri tong sampah ditempat berjualan.

3. Petugas sudah melakukan tindakan preventif terhadap pedagang
dalam pemanfaatan tempat terlarang untuk berjualan..

4. Petugas sudah melakukan penyuluhan kepada pedagang tentang K3.

1. Pedagang selalu tepat waktu dalam membayar retribusi kebersihan.
2. Pengawasan oleh petugas dalam memungut retribusi kebersihan.
3. Sanksi atau denda bagi pedagang yang tidak membayar retribusi

kebersihan.

1. Pengawasan petugas K3 yang telah di tunjuk dalam mengawasi
petugas kebersihan setiap harinya.

2. Pengawasan dalam menjaga keamanan, keindahan dan ketertiban di
pasar.

3. Petugas pengawas menegur pedagang yang tidak peduli terhadap
kegiatan K3.
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2.10. Teknik Pengukuran

Untuk pedoman dalam pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan

ketertiban (K3) yang telah dilakukan, strategi yang dilakukan oleh UPTD Pasar

Simpang Baru bersama stafnya. Maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang

akan dioperasionalkan, agar tidak terjadi kesalahan pengertian dan analisa.

a. Implementasi pelaksanaan dalam penelitian ini adalah suatu cara atau upaya yang

dibuat atau diterapkan untuk pedagang melalui kebijakan yang dibuat

dilaksanakan dan diikuti oleh pedagang yang ada di Pasar Simpang Baru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah suatu cara atau upaya yang dibuat atau

diterapkan untuk pedagang melalui kebijakan yang dibuat itu harus dilaksanakan

dan diikuti oleh seluruh pedagang yang ada di Pasar Simpang Baru tersebut.

Pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) dapat di lihat

sebagai berikut :

Indikator yang di ukur adalah :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan

ketertiban (K3) adalah koordinasi yang dilakukan antara Walikota

menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pasar dan Kepala Dinas Pasar

menginstruksikan kepada masing-masing UPTD yang merupakan suatu proses

yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok satuan

petugas dapat terus menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi, seefisien mungkin

dalam usaha pencapaian tujuan.
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Kriteria pengukuran dapat dilihat dari :

a. Bagaimana perencanaan dan komunikasi antara petugas dengan pedagang

dalam memahami masalah K3.

b. Bagaimana pembagian kerja antara petugas UPTD dan petugas kebersihan.

c. Apakah sudah ada pengawasan petugas UPTD terhadap petugas kebersihan.

Pengukurannya

Baik : Apabila ke 3 kriteria diatas terpenuhi itu sudah bagus melakukan

perencanaan, komunikasi, pembagian kerja dan pengawasan.

Cukup baik : Jika adanya 2 kriteria diatas dalam pembagian kerja dan pengawasan

itu sudah cukup baik.

Kurang baik : Jika hanya 1 kriteria yang terpenuhi itu belum bisa untuk

melakukan K3 di Pasar Panam.

b. Menyediaan sarana dan prasarana dalam program kebersihan yaitu Walikota

bekerjasama dengan Kepala Dinas Pasar, UPTD dan satuan petugas K3

menyediakan tong sampah sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) yang

ditentukan tempatnya, adanya armada angkutan sampah dan petugas yang telah

ditunjuk ini diberi kewajiban untuk membersihkan dan mengambil sampah yang

ada ditepi jalan, pedagang kaki lima , los atau yang di tempat penjual sayur, ikan

dan bahan pokok lainnya atau petugas sebagai pengkoordinir pengumpulan dan

pemindahan sampah.

Kritria pengukuran dapat dilihat dari :
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a. Apakah sudah tersedia dengan baik tempat pembuangan sampah di sekitar

pasar.

b. Apakah sudah berjalan dengan baik armada angkutan sampah yang ada.

c. Berapa lama jadwal pengangkutan sampah di pasar.

d. Apakah selokan air disekitar pasar sudah berjalan lancar.

Pengukurannya

Baik : Apabila sampah dapat dikumpul oleh petugas dan pedagang yang

berjualan setiap hari pada tempat pembuangan sementara (TPS) atau

tempat yang telah disediakan oleh petugas dan setiap hari sampah

dapat dipindahkan dengan armada angkutan sampah oleh petugas

ketempat pembuangan akhir (TPA).

Cukup baik : Apabila sampah dapat dikumpulkan oleh petugas dan pedagang

setiap hari pada tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat

yang telah disediakan oleh petugas dan tidak setiap hari sampah

dipindahkan dengan armada angkutan sampah oleh petugas ketempat

pembuangan akhir (TPA).

Kurang baik : Apabila sampah jarang dikumpulkan oleh pedagang dan petugas juga

jarang melakukan pemindahan sampah dengan armada angkutan

ketempat pembuangan akhir (TPA).

c. Memberikan motivasi kepada pedagang tentang budaya hidup bersih, indah dan

tertib adalah kemampuan yang diberikan UPTD dan Satuan Petugasnya untuk
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memberikan pemahaman terhadap pedagang tentang arti penting budaya hidup

bersih, indah dan tertib serta bebas sampah.

Kriteria pengukurannya dapat dilihat sebagai berikut :

a. Apakah petugas menyampaikan atau memberi motivasi kepada pedagang

tentang K3.

b. Apakah petugas sudah mengajak pedagang dalam mengadakan atau membuat

sendiri tong sampah ditempat berjualan masing-masing..

c. Apakah petugas sudah melakukan tindakan preventif dengan baik terhadap

pedagang dalam pemanfaatan tempat terlarang untuk berjualan.

d. Apakah petugas sudah melakukan penyuluhan dengan baik kepada pedagang

tentang K3.

Pengukurannnya

Baik : Apabila 4 kriteria memotivasi, menghimpun partisipasi,   melakukan

tindakan tempat larangan dan melakukan penyuluhan kepada

pedagang tentang K3 terpenuhi itu sudah baik dilakukan.

Cukup baik : Jika adanya 3 kriteria terpenuhi itu cukup baik masih bisa dilakukan.

Kurang baik : Jika hanya 1 atau 2 saja kriteria itu masih kurang baik untuk

dilakukan.

d. Memungut retribusi kebersihan adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh semua

pedagang kepada petugas yang telah ditunjuk sebagai pemungut retribusi.

Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut :
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a. Dalam pembayara retribusi kebersihan apakah pedagang selalu tepat waktu

dalam membayar retribusi kebersihan.

b. Apakah sudah ada pengawasan yang baik oleh petugas dalam memungut

retribusi kebersihan.

c. Apakah sanksi atau denda bagi pedagang yang tidak membayar retribusi

kebersihan diterapkan dengan baik.

Pengukurannya

Baik : Apabila 3 kriteria dalam pembayaran atau iuran tepat pada

waktunya dan adanya pengawasan langsung oleh petugas serta

berlakunya sanksi atau denda yang tidak membayar retribusi

kebersihan terpenuhi.

Cukup baik : Jika hanya terpenuhi 2 indikator.

Kurang baik : Apabila hanya terpenuhi 1 indikator saja.

e. Melakukan pengawasan yaitu untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan-

kegiatan dalam kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Adapun kriteria pengukuran dapat dilihat sebagai berikut :

a. Apakah pengawasan petugas K3 yang telah ditunjuk dalam mengawasi

petugas kebersihan setiap harinya sudah berjalan dengan baik.

b. Apakah pengwasan dalam keamanan, keindahan dan ketertiban di pasar sudah

baik.

c. Apakah petugas pengawas menegur dengan baik pedagang yang tidak peduli

terhadap  kegiatan  K3.
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Pengukurannya

Baik : Apabila ke 3 kriteria pengukuran terpenuhi baik dari petugas

mengawasi petugas kebersihan setiap hari, menjaga keamanan,

ketertiban dan sekaligus mengawasi pedagang yang tidak peduli

terhadap program K3.

Cukup baik : Apabila diambil 2 kriteria pengukuran ini masih bisa diatasi dalam

program K3

Kurang baik : Apabila hanya 1 kriteria pengukuran yang terpenuhi, ini masih

belum bisa dilakukan dalam suatu pekerjaan.


