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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Implementasi 

1. Pengertian Kebijakan  Publik 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah 

ini dapat diterapkan pada Pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta 

individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat 

memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang 

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman 

tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.  

Kebijakan (policy) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak 

efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan 

sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau 

penyakitnya keliru (Dunn, 2003:21). 

Konsep kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu program 

pencapaian tujuan yang terarah. Harold D.Laswell, sebagaimana dikutip oleh Islamy, 

mengatakan sebagai berikut: 

Secara umum kebijakan yaitu suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 

praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang 

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu sutu kebijakan memuat tiga 

elemen yaitu: 

a. Identifikasi dari suatu tujuan yang ingin dicapai.  
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b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencai tujuan yang ingin dicapai. 

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari titik 

atau strategi (Islamy, 2007 : 15). 

Selanjutnya, Wahab mengutip pendapat Thomas R. Dye mendefinisikan 

sebagai berikut: 

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan. Hal ini berarti bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, 

maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua 

“tindakan” pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan 

karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh 

atau dampak yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan pemerintah” oleh 

pemerintah (Wahab, 2008 

 : 14). 

Sedangkan Koontz memberikan batasan mengenai konsepsi kebijakan sebagai 

berikut: 

Kebijakan dan menyalurkan pemikiran dan tindakan dalam pengambilan keputusan. 

Kebijakan seharusnya dianggap sebagai sarana untuk menganjurkan keleluasaan dan 

inisiatif merupakan rencana yang artinya merupakan pernyataan atau pengertian 

umum yang membimbing, tetapi di dalam batas-batas tertentu. Dalam pengambilan 

keputusan, ia akan jatuh pada batas-batas tertentu. Kebijakan tidak mengharuskan 

tindakan, tetapi dimaksudkan sebagai pedoman berpikir bagi para manajer dalam 

komitmen keputusan mereka apabila mereka mengambil keputusan (Koontz, 

1988:127). 

 Mayer mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: 

Kebijakan adalah sebagai satu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan 
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datang atau yang diharapkan sebagaimana berbeda dengan satu keputusan mengenai 

suatu pernyataan kognitif atau evaluatif. Jadi apabila dalam suatu perusahaan, 

kebijakan merupakan pernyataan karena seringkali kebijakan itu hanyalah tersirat 

dalam tindakan-tindakan para manajer (Mayer, 1984 : 2). 

Untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya 

suatu implementasi kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Tangkilisan 

adalah: 

Sebagai sebuah perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau 

pejabat pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik (Tangkilisan, 2003 

: 119). 

Sementara menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip oleh Wahab, 

menyatakan bahwa: 

Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi apabila 

pemerintah berkeputusan untuk tidak melakukan apapun, termasuk kebijakan publik. 

Dalam suatu kebijakan, gagasan kebijakan yang berlaku sebagai suatu intensitas yang 

kuat, sebuah hubungan diantara sarana dan tujuan akhir tidak memasukkan gagasan 

kebijakan yang bisa dijustifikasi (tepat) (Wahab, 2008:15). 

Riant Nugroho D. memberikan batasan mengenai pengertian kebijakan publik 

sebagai berikut: 

Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan 

hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi dibuat oleh legislatif dan ini berarti 

mengikuti prinsip dari dari teori trias politica. Secara ekstrim, formulasi kebijakan 

atau perundangan adalah legislatif dan eksekutif hanya melaksanakan saja, sementara 

yudikatif mengadili jika eksekutif melakukan pelanggaran (Nugroho, 2003: 54). 

Robert Eyestone, sebagaimana dikutip oleh Winarno, memberikan pengertian 
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tentang kebijakan publik sebagai berikut:  

Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 2002: 15). 

Konsep kebijaksanaan bermakna sebagai tindakan politik, dikemukakan oleh 

Carl Fredrisk (dalam Abdul Wahab, 2008:3) yaitu: 

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan 

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. 

Dari dua pendapat di atas mengenai kebijakan publik, pada dasarnya memiliki 

substansi yang sama, yakni bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman bertindak 

untuk mencapai suatu tujuan atau guna mengatasi suatu masalah. 

2. Implementasi Kebijakan  

Menurut Agustino (2008:139), “implementasi merupakan suatu proses yang 

dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 

sasaran kebijakan itu sendiri”Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan 

aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari 3 

(tiga) sudut pandang, yaitu : 

a. Pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan (The Center atau pusat) 

Dari sudut pandang ini fokus implementasi mencakup usaha-usaha yang 

dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat 

untuk mendapatkan compliance (kepatuhan) dari pejabat-pejabat atau lembaga-
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lembaga di tingkat yang lebih rendah. 

b. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (The Periphery) 

Fokus implementasi dari perspektif ini adalah tindakan dan perilaku dari pejabat 

dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi 

gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. 

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan Pemerintahan kepada siap program 

itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (Target Group) 

Sudut pandang ini untuk melihat apakah pelayanan/jasa yang telah diberikan 

oleh Pemerintah benar-benar mengubah pola hidup masyarakat dan memberikan 

dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk 

pendapatan mereka (Solichin Abdul Wahab, 2008:63) 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa tindakan-tindakan tersebut 

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan 

oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa makna implementasi adalah 

menyatakan bahwa: 

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian” (dalam Abdul Wahab, 2008: 51). 

Menurut Ripley (dalam Samudra Wibawa,2004:46) ada dua perspektif yang 

dapat digunakan dalam mengkaji implementasi, yaitu: 
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a. Perspektif compliance berasumsi bahwa implementasi akan berhasil jika para 

pelaksana mematuhi petunjuk yang diberikan oleh birokrasi yang menetapkan 

kebijakan tersebut. Pada bentuk idealnya banyak sekali melakukan analisis 

terhadap perilaku organisasi pelaksana dari kebijakan. 

b. Perspketif what’s happening melihat suatu kebijakan atau program dari segala hal, 

asumsinya adalah bahwa implementsi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang terlibat dalam implementasi, dan faktor tersebut lebih penting 

untuk dikaji dari pada selalu mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan 

keharusan-keharusan yang mesti dilakukan. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui untuk mengkaji implementasi melalui 

pendekatan perspektif compliance dan perspketif what’s happening. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. 

Edwards III (Indiahono,2009:33) adalah: 

a. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui 

apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 

kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama 

sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan tedadi resistensi dari 

kelompok sasaran. 

b. Sumberdaya 

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak 

akan berjalan efektif Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, 

yakni kompentensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah 

factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumberdaya dan 
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kebijakan hanya menjadi dokumen saja. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, 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 menjadi tidak efektif 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.  

Hubungan antara keempat variabel yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

           Gambar 1. Model ImplementasiEdward III 

 

 

 

 

 

Sumber: Edward III, 1980: 48 (Indiahono,2009:33). 

Variabel-variabel implementasi kebijakan seperti tersebut di atas dapat 

dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

Menurut Mc. Farland (dalam Hadayaningrat, 1999:94) komunikasi 

diartikan sebagai berikut: 

“Proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara manusia. 

Komunikasi 

Sumberdaya  

Disposisi  

Stuktur birokrasi  

Implementasi  
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Proses interaksi atau hubungan satu sama lain yang dikehendaki seseorang, 

dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti di antara sesamanya. Saling 

pengertian antara seseorang, maksud penyampaiannya tidak hanya dengan kata-

kata, tetapi juga secara tertulis maupun secara lisan”. 

Secara umum Edward III (dalam Winarno, 2002:126) membahas tiga hal 

penting dalam proses komunikasi kebijakan. Menurut Edward, proses komunikasi 

dari implementasi kebijakan dapat berhasil yakni : 

1) Transmisi, yaitu penyaluran kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 

pelaksana kebijakan. 

a) Dalam proses transmisi kebijakan diperlukan saluran komunikasi yang 

efektif untuk meneruskan perintah-perintah implementasi. 

b) Hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi: 

(1) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. 

(2) Informasi melewati berlapis-lapis hierarkis birokrasi yang mempunyai 

strutur ketat. 

Persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui 

persyaratan-persyaratan kebijakan. 

2) Kejelasan, yaitu adanya kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan 

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi 

juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan 

komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan 

akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin 

bertentangan dengan makna pesan awal. 
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3) Konsistensi, yaitu agar implementasi kebijakan berlangsung efektif, maka 

perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas karena bila tidak, 

akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar 

dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. 

Adapun dimensi dari komunikasi yang akan diteliti atau dijabarkan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Transmisi (Tingkat penyampaian kebijakan) 

Tingkat penyampaian kebijakan di sini diartikan dengan sejauh mana 

para aparat pelaksana mampu untuk menyampaikan informasi mengenai 

kebijakan kepada masyarakat secara efektif. Dengan adanya komunikasi, 

informasi yang disampaikan oleh pengirim, secara langsung dapat diterima 

secara efektif. Untuk itu pelaksanaan suatu kebijakan yang efektif perlu 

disampaikan informasi dan perintah secara jelas dan konsisten. Dengan 

demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman dan akan memperlancar 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan.  

2) Kejelasan perintah kebijakan 

Kejelasan perintah di sini berarti adanya kejelasan dalam penyampaian 

petunjuk kebijakan. Diartikan sampai sejauh mana capaian akhir yang 

diharapkan dari suatu kebijakan. Kejelasan perintah di sini perlu memahami 

petunjuk pelaksanaan agar tidak terjadi perbedaan interprestasi mengenai 

kebijakan tersebut. Dengan demikian adanya kejelasan perintah ini diharapkan 

terhindar dari kesalahpahaman supaya para pelaksana fleksibel dalam 

melaksanakan kebijakannya.  

3) Konsistensi perintah kebijakan  

Konsistensi perintah kebijakan di sini sebagai bentuk dari perintah-

Implementasi Perda Kabupaten..., Surokhim, Fakultas Hukum UMP, 2017



18 
 

perintah pelaksanaan yang harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang 

disampaikan pada pelaksana kebijakan terdapat unsur pertentangan dengan isi 

kebijakan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana 

kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Konsistensi perintah kebijakan 

ini dapat dilihat dari adanya perintah kebijakan yang bertentangan dan perintah 

kebijakan haruslah konsisten. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya yang paling penting disini meliputi jumlah staf yang tepat 

dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara 

mengimplementasikan kebijakan, kewenangan pelimpahan dan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tujuan kebijakan dan berbagai fasilitas, termasuk sarana dan 

prasarana yang diperlukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. 

Apabila sumber-sumber yang tersedia dalam sebuah pelaksanaan kebijakan 

sangat kurang, maka keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan akan 

mengalami hambatan bahkan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaannya dan 

penerapan kebijakan menjadi tidak efektif.  

Pelaksanaan sebuah kebijakan atau program sangat membutuhkan 

sumberdaya, yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau 

program. Sumber daya yang diperlukan dalam proses kebijakan bisa meliputi 

sumberdaya materi dan non-materi. Sumber daya materi bisa berupa faktor-faktor 

sumber dana dan sumber daya alam. Sedangkan, sumber daya non-materi bisa 

meliputi strategi, partisipasi masyarakat dan sikap serta kemampuan pelaksana 

dari kebijakan tersebut. Menurut Wahab (2008: 97) sumberdaya yang diperlukan 

dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang cukup penting, hal ini 

dinyatakan sebagai berikut: 
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“Perubahan-perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap kelompok-

kelompok dalam masyarakat di berbagai wilayah terhadap kebijaksanaan dan 

output-output kebijaksanaan lembaga-lembaga pelaksana memainkan peranan 

yang cukup penting dalam proses implementasi suatu kebijakan”. 

3. Disposisi (Disposition) 

 Menurut Edward III (dalam Indiahono,2009:35) disposisi diartikan 

sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana 

(implementors) untuk melaksanakan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2008: 

104) juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya 

ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui 

apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya.Tetapi juga, ditentukan oleh 

kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap 

kebijakan yang sedang diimplementasikan.  

Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang 

memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan 

yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor 

untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline 

program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam 

melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan 

meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota 

kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan 

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap 

implementor dan program/kebijakan. 
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Pada akhirya, intensitas disposisi para pelaksana (implementor) dapat 

mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya 

intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Stucture) 

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting 

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal 

penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. 

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar 

operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. 

SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak 

berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam 

bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh 

mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur 

organisasi pelaksana harus dapat menjamin agar pengambilan keputusan atas 

kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika 

struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang 

kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis (Wahab,2008:81) 

Dengan kata lain, organisasi pelaksanan yang terfragmentasi (terpecah-

pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin 

terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang 

intensif. Hal ini berpeluang terjadi distorsi komunikasi yang akan menjadi 

penyebab gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.    

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya 

kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi 

(organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang diperlukan 
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untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat 

memboroskan sumber-sumber langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan 

(perubahan-perubahan yang tidak seperti biasanya) menciptakan kegaduhan, 

kebingungan yang semua itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang 

menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Demikian pula tidak jelasnya standard operating procedure, baik 

menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian 

tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab di antara para pelaku dan 

tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksanan satu dengan lainnya, 

ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. 

Dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan itu mencapai tujuan 

setelah diimplementasikan walaupun telah direncanakan sedemikian rupa. Karena 

adanya kompleksitas dari berbagai macam lingkungan, maka tidak setiap 

kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan membuahkan hasil yang 

diharapkan (Wibawa, 2004 : 17). Setiap kebijakan dapat diartikan mengandung 

resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 2008 : 61-62) 

telah membagi pengertian policy failure dalam 2 (dua) kategori, yaitu non 

implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccesfull implementation  

(implementasi yang tidak berhasil).  

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di 

dalam pelaksanaannya tidak bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak 

efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai 

permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan 

kekuasaannya. Sehingga, betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan 

Implementasi Perda Kabupaten..., Surokhim, Fakultas Hukum UMP, 2017



22 
 

yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif 

sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu 

kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat 

kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Biasanya kebijakan yang 

memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut : 

pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri memang jelek (bad 

policy) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck).   

Istilah kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, 

keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design (Jhones, 1984:46).  

Sedangkan istilah kebijakan publik secara umum dipergunakan untuk menunjuk 

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu 

lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu 

(Winarno, 2007:15). 

Implementasi merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan 

publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak yang 

diinginkan (Winarno, 2007: 101).  

Menurut Thomas R. Dye (dalam buku:Understanding Public Policy Sixth 

Edition:2:1987) ”public policy is whatever governments choose to do or not to 

do“. Kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam menghadapi masalah tetapi ketika pemerintah tidak melakukan 

tindakan apapun untuk memecahkan masalah, maka hal itu juga merupakan 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Sedangkan menurut Udoji (dalam Wahab:1997:15), kebijakan publik 

merupakan : tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang 

diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling 
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berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 

Menurut Anderson (dalam Wahab:1997:18), konsep kebijakan publik 

memiliki beberapa implikasi yaitu: 

a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada 

maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. 

b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. 

c. Kebijakan adalah apa  yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan 

perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. 

d. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. 

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang memiliki arah untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan sumber daya 

(pemerintah) dan dimaksudkan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer dalam 

praktek penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini implementasi dapat 

dipandang sebagai sebuah realisasi atau tindak lanjut dari suatu kebijaksanaan 

atau keputusan tertentu yang diambil oleh aparatur penyelenggara negara. 

Oleh karena itu, konsep implementasi berkembang dalam bentuk implementasi 

kebijaksanaan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004:65) mengatakan 

bahwa : “antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijaksanaan dan 

implementasi kebijaksanaan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, 

sekalipun mungkin secara analitis, bisa saja dibedakan”.  

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2004:88) 
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berpendapat bahwa implementasi program merupakan fungsi dari 3 variabel ;  

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan. 

a. Kesukaran-kesukaran teknis. 

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada 

kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur 

prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenahi 

prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah 

b. Keragaman perilaku kelompok sasaran.  

Semakin beragam perilaku yang diatur akan semakin sulit untuk 

membuat peraturan yang tegas dan jelas. 

c. Prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. 

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan 

diubah, maka akan semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan 

dukungan politik terhadap program. 

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki  

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki maka 

semakin sukar semakin besar memperoleh implementasi yang berhasil.  

2. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi  

a. Kejelasan dan konsistensi tujuan. 

b. Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan. 

c. Ketepatan alokasi sumber-sumber dana. 

d. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana. 

e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana. 
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f. Rekruitmen pejabat pelaksana. 

g. Akses formal pihak luar. 

3. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi  

a. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi. 

b. Dukungan publik. 

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok. 

d. Dukungan dari pejabat pelaksana. 

e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. 

Dalam implementasi program ada beberapa pihak yang terkait, misalnya 

organisasi pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat. Dalam hal ini Wahab 

(2008:61) menyatakan : 

Proses implementasi kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan 

sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 

dampak, baik yang diharapkan (intented) maupun yang tidak diharapkan 

(spillover/ negative effects). 

Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya 

menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak dimplementasikan”. 

Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program 

atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil 

sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni 
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dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di 

tingkat bawah.  

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian 

dan Sabatier (Wibawa dkk, 2004: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah 

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata 

terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-

peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan 

negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk 

memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. 

Sedangkan Wibawa (2004: 5), menyatakan bahwa “implementasi 

kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.  Pandangan 

tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan administratif yang  bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, 

melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial 

yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang 

terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik 

yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan 

(spillover/negatif effects). 

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2008 : 71-81), untuk dapat  

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa 

persyaratan, antara lain: 

a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; 

b. tersedia waktu dan sumber daya; 
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c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan; 

d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; 

e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubung; 

f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; 

g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; 

h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; 

i. komunikasi dan koordinasi yang baik; 

j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain. 

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab,2008: 71-78), implementasi 

kebijakan juga dapat berjalan dengan sempurna dengan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Kondisi ekternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak 

menimbulkan gangguan/kendala serius. 

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan suber-sumber yang 

memadai 

3. Perpaduan sumber-sumber yang tersedia benar-benar tersedia. 

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan 

kausal yang handal. 

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 2004) implementasi kebijakan ditentukan oleh 

isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan 

kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan 

dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, 

siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks 

implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang 
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terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap 

pelaksana. 

Sabatier dan Mazmanian (dalam Samudra Wibawa, 2004:68) menganggap 

bahwa : “suatu implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksananya mematuhi 

apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). 

Oleh karena itu model ini disebut sebagai model top down”. 

Berdasarkan pendekatan compliance di atas maka kajian tentang 

Implementasi Penerapan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan   Pertambangan Mineral Batu Gunung di Desa Sijeruk 

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara akan difokuskan kepada 

birokrasi pelaksana dan kelompok sasaran.  

a. Birokrasi Pelaksana  

Birokrasi pelaksana adalah para pelaksana program atau orang-orang 

yang menangani implementasi suatu kebijakan/program. Dengan demikian 

birokrasi pelaksana menunjuk pada faktor manusia sebagai pelaksana 

program.  

Dalam implementasi program faktor manusia menempati posisi yang 

penting, bahkan paling penting mengingat eksistensi suatu kebijakan pada 

dasarnya untuk menangani permasalahan dalam kehidupan manusia. Selain itu 

manusia juga yang menjadi subyek maupun obyek dari impelementasi itu 

sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Handoko (2001:211) berpendapat 

bahwa : “salah satu unsur dasar dari suatu program adalah adanya satuan atau 

para anggota organisasi yang bertanggungjawab atas setiap langkah program”. 

Pada sisi lain, adanya birokrasi pelaksana dapat pula dihubungkan dengan 

pentingnya faktor manusia dalam organisasi. Hal ini dikemukakan oleh A.S. 
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Moenir (2001:88) sebagai berikut : 

Unsur manusia memegang peranan utama dalam organisasi, peranan 

tersebut terbagi atas : peranan sebagai pengembang misi organisasi, peran 

sebagai pemimpin organisasi dan peran sebagai pekerja atau pelaksana. 

Dari gambaran tersebut di atas jelas bahwa faktor manusia mempunyai 

peranan yang sangat besar di dalam organisasi, baik sebagai pengemban misi 

organisasi, pemimpin organisasi maupun pekerja/ pelaksana. 

b. Kelompok Sasaran 

Menurut Wahab (2008:50) yang dimaksud dengan kelompok sasaran 

atau target group adalah “individu, masyarakat atau organisasi yang hendak 

dipengaruhi oleh suatu kebijaksanaan atau program yang diharapkan memberi 

akibat. Kelompok sasaran tidak selalu pihak yang menerima akibat 

(beneficeries)”.  

Kelompok sasaran merupakan pihak yang akan menikmati dan 

memanfaatkan hasil-hasil implementasi suatu program. Oleh karena itu 

implementasi suatu program idealnya benar-benar dapat membangun 

partisipasi aktif dari kelompok sasaran dan juga mampu memenuhi kebutuhan 

dari kelompok sasaran. Dengan kata lain implementasi suatu program akan 

berhasil jika kelompok sasaran menerima dan berpartisipasi aktif di dalamnya 

dan di sisi lain ada kesesuaian antara hasil (output) program dengan kebutuhan 

penerima bantuan, sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan. Sebaliknya 

bila hasil-hasil program tersebut tidak sesuai dengan apa yang oleh kelompok 

sasaran, maka program tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik 

sehingga program tersebut tidak akan berhasil. Hal ini seperti dikatakan oleh 

Korten (dalam Wahab, 2008:52) bahwa : 
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B. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pertambangan 

Mineral di Kabupaten Banjarnegara 

1. Pengertian Perda 

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 2 UU  No. 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Peraturan perundang-undangan adalah 

semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang di keluarkan oleh Badan 

Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah,yang juga mengikat umum”. 

Sejalan dengan hal itu, dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dua pengertian 

peraturan daerah, yakni peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah perundang-undangan yang di 

bentuk oleh Dewan Perwakilan Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 

Sedangkan Peraturan Daerah/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk pleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan 

bersama Bupati/Walikota. 

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ada dua produk hukum yang dapat 

dibuat oleh suatu Daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan 

membuat Peraturan Daerah (PERDA), merupakan wujud nyata Pelaksanaan hak 

Otonomi yang dimiliki oleh suatu sarana Daerah dan sebaliknya. Peraturan Daerah 

merupakan salah satu sarana dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Perda  

ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk 

Penyelenggaraan Otonomi yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tugas 

Pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan 

PerUndang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing Daerah. Perda yang dibuat oleh suatu Daerah tidak boleh bertentangan dengan 
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kepentingan umum atau Peraturan PerUndang-undangan yang lebih tinggi serta 

mempunyai kekuatan mengikuti setelah diUndangkan dengan dimuat dalam Lembaran 

Daerah (Rozali Abdullah, 2015: 131-132).  

Perda merupakan bagian dari Peraturan PerUndang-undangan, pembentukan 

suatu Perda harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Perda yang baik adalah yang memuat ketentuan, antara lain: 

a. Memihak kepada rakyat banyak 

b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia 

c. Berwawasan lingkungan dan budaya. 

Sedangkan tujuan utama dari suatu Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian 

Daerah dan memberdayakan masyarakat. Pembuatan suatu Perda, masyarakat berhak 

memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat 

sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan 

Perda (Rozalli Abdullah, 2005:133). 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan 

Daerah (PERDA) adalah ”Peraturan PerUndang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah“. Peraturan 

Daerah sebagai Hukum merupakan bentuk Hukum tertulis yang berisi aturan tingkah 

laku yang bersifat mengikat umum. Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan 

mengatur masyarakat disuatu Daerah secara umum agar berperilaku sesuai dengan apa 

yang diharapkan agar mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. 

Sebagai peraturan sehingga Daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk 

menerapkannya pula (Subarsono, 2007: 196). 

Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah 
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adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan dalam Otonomi Daerah 

dan Tugas Pembantuan dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih 

lanjut Peraturan PerUndang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah 

dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati. 

Apabila dalam suatu masa sidang Gubernur atau Bupati dan DPRD menyampaikan 

rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati digunakan 

sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam 

suatu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih 

dalam penyiapan suatu materi Peraturan Daerah (Pasal 15 UU Nomor .12 Tahun 2011 

tentang pembentukan PerUndang-undangan).  
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