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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi  

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumurkan Van 

Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation 

(1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau 

permofmansi suatu pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara 

senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi 

yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini 

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari 

keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh 

beberapa variabel-variabel tersebut yaitu : 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

4. Sikap para pelaksana 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik 

Secara rinci variabel-veriabel implementasi kebijakan publik model 

Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya 

dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-

kultur yang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan 

sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulis direalisasian 

(agustino 2006). Van Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) 

mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan 

tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai 

oleh pera pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya 

merupakan penilaian atas tingan ketecapaian standar dan sasaran 

tersebut. 

1. Sumber Daya 

Keberhasialan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan 

keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap 

implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas 

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 

telah ditetapkan secara apolitik. 

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu 

menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks ( 

dalam Van Meter dan Van Horn, 1974 ) bahwa : “ New toun 
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suggest that the limited supply of federal incentives was a major 

contributor to the failure of the program “  

Van Meter dan Van Horn ( dalam Widodo 1974 ) menegaskan 

bahwa :  

“ Sumber daya kebijakan ( policy resources ) tidak kalah 

pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus 

juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi 

implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana 

atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan ( 

implementasi ) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana 

atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah 

merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi 

kebijakan “. 

2. Karakteristik organisasi pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian 

kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan 

akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para 

agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan 

yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana 

kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen 

pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau 

luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen 

pelaksana kebijakan. 
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Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur 

birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard 

Operating Procedures) dan fragmentasi. 

 Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan 

sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber 

daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam 

bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. 

SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu 

mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak 

sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin 

menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang 

membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru 

untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan 

membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu 

organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat 

implementasi (Edward III, 1980). 

 Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di 

luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-

kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi 

Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi 

birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab 

terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit 

organisasi. “fragmentation is the dispersion of responsibility for a 

policy area among several organizational units.” (Edward III, 
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1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat 

dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan 

keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan 

keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara 

umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang 

untuk berhasil (Edward III, 1980). 

3.  Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut 

Van Horn dan  Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang 

menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu 

(implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar 

dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus 

dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam 

kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan 

tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan 

seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber 

informasi. 

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman 

terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi 

standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan 

kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang 

diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam 
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suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi 

sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses 

pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu 

organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering 

mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun 

tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi 

yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, 

atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh 

dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana 

kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk 

melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, 

sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana 

kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) 

(Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, 

koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 

maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. 

5. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus 

(2006): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 

kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
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implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi 

warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan 

yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top 

down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak 

mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan 

atau permasalahan yang harus diselesaikan”. 

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu 

kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap 

kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-

kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) 

menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali 

 penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari 

pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu 

dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat 

mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan 

suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan 

(cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and 

understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka 

apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and 

rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan 

kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga 
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implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) 

ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari 

terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para 

pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. 

Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan 

tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. 

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan 

kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan 

suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). 

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap 

standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan 

suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada 

akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat 

mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya 

atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan 

gagalnya implementasi kebijakan. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik  

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal 

turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber 
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masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, 

upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan 

eksternal yang kondusif. 

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter 

danVan Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 1. model a policy implementation process 

Menurut pendapat Webster,
2
 mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya 

dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, 

perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada sisi lain, Van Mater dan Van 

                                                           
1
 Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2
 Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, 

Yogyakarta 

Komunikasi antar 

organisasi dan 

kegiatan pelaksana 

Ukuran dan tujuan 

kebijakan  

Sumber-sumber 

kebijakan 

Ciri badan 

pelaksana 

Lingkungan : 

ekonomi, Sosial 

dan Politik 

Sikap para 

pelaksana 

Presenta

si kerja 



28 

Horn, 
3
 mengatakan bahwa “policy implementation encompasses those action

by public and private individuals (and groups) that are directed at the 

achievement of goals and subjectives set forth in prior policy decisions” 

makna yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi 

kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu 

dan kelompok-kelompok pemerintah dan swsata, yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan 

kebijakan.  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan 

meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan 

kebijakan dan dampak aktualnya. Implementasi kebijakanjuga merupakan 

suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan 

dari tujuan kebijakan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu 

kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau prilaku individu-

individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan 

administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai 

kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran 

yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan 

untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta 

apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.  

3
 Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, The Policy Implementation Proceess A 

Conceptual Fromework in Administration and Society, Volume 6 No. 4, Sage, Baverly Hills 
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Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah – 

langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dalam menjawab bahwa pilihan 

tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah dapat : 1. Kebijakan yang diambil 

dapat berlangsung secara terus menerus, 2. Dapat di implementasikan dengan 

baik. 

Kita dapat mengatakan bahwa kebijakan public apapun sebenarnya 

mengandung resiko untuk gagal. Hodwood dan Gun telah membagi pengertian 

kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam dua kategori
4
 : 

1. Non-implementation (tidak terimplementasikan) yaitu suatu kebijakan 

tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-

pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, 

atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati 

atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. 

Kegagalan ini lebih pada factor teknis pelaksanaan dan unsure 

pelaksana. 

2. Unsuccesfulnimplementation (implementasi yang tidak berhasil) yaitu 

tidak tercapai hasil tertentu manakala suatu kebijakan tertentu telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi 

eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi 

peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) 

kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau 

hasil akhir yang dikehendaki. 

                                                           
4
Sholichin Abdul, Wahab S. 2012. AnalisisKebijakandariFormulasikePenyusunan Model-Model 

ImplementasiKebijakanPublik.Jakarta :BumiAksara. Hal : 16 
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Kamus Webster, merumuskan bahwa istilah to implement 

(mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying 

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu): to give 

pratical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).  

Lingkungan Kebijakan, terdiri atas : 

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan 

suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, 

dan kondisi socialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada 

masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang 

tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah 

menerima program-program pembaharuan daripada masyarakat yang 

masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah 

sebagai pembantu untuk mempermudah pengimplementasian sebuah 

program. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin 

mempermudah. 

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan 

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang 

dikeluarkan memberikan insentif ataupun kemudahan, seperti pembuatan 

KTP gratis, dan lain-lain. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit 

ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-insentif seperti kenaikan 

BBM. 

3. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor 
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Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah 

tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat 

badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas 

tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik 

untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menjelaskan makna 

implementasi kebijakan sebagai berikut.
5
 

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman kebijakan Negara, yang mencakup 

baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.” 

 

a. Pendekatan Implementasi kebijakan 

Berangkat dari beberapa konsep implementasi yang telah 

dijelaskan diatas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses 

mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana 

kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut agar bisa 

mencapai sasaran. Untuk menganalisis bagaimana proses 

implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Tunjungtirto bisa 

                                                           
5
 Ibid Hal : 65 
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berlangsung secara efektif, penulis menggunakan model implementasi 

top down dan buttom up Mazmanian dan Sabatier, yang masing – 

masing model tersebut memiliki karakter kelebihan dan kelemahan. 

1. Pendekatan top down 

Pendekatan secara top-down yaitu pendekatan secara satu pihak 

dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan 

pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi 

adalah para pembuat keputusan merupakan actor kunci dalam 

keberhasilan implementasi, sedangkan pihak lain yang terlibat 

dalam proses implementasi dianggap menghambat sehingga para 

pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal 

dari level birokrasi rendah maupun subsistem kebijaksanaan yang 

lain. 

Menurut pendapat Sabatier, mengatakan bahwa kelebihan yang 

dimiliki oleh model pendekatan top down ini adalah
6
 :  

(a) Pemahaman akan dapat diperoleh, baik mengenai berapa 

besar pengaruh dari cara kerjanya instrumen-instrumen 

legal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

legal lainnya. Pada pendekatan ini memfokuskan perhatian 

kepada pendukung program yang dianggap sebagai faktor 

kunci dalam implementasi kebijakan. 

(b) Dapat memberi bantuan dalam melakukan penilaian 

terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama 

                                                           
6
 Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian, 1986, Top Down and Buttom Up Approach to 

Implementation Research, in Journal of Public Policy 
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pendekatan ini adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan-

tujuan kebijakan yang telah ditentukan secara legal. 

(c) Dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan program 

yang dilaksanakan sehingga aktor yang terlibat dapat 

menciptakan strategi baru pada saat implementasi kebijakan 

masih berlangsung. 

Sementara itu beberapa kelemahan yang juga dimiliki oleh model 

model top down ini sebagaimana menurut pendapat Sabatier adalah 

sebagai berikut
7
 : 

(a) Metode yang menggiring para pengikutnya mengasumsikan 

para decisionmaker adalah aktor utama, sedangkan lainnya 

dianggap sebagai penghalang dalam implementasi 

kebijakan.  

(b) Penerapan pada lembaga pemerintah yang terlalu banyak 

akan mengalami kesulitan, begitu juga terhadap aktor – 

aktor lainnya yang terlibat dalam proses implementasi 

kebijakan. 

(c) Strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok bawah 

dan kelompok sasaran kurang menjadi perhatian. 

 

2. Pendekatan buttom up 

Selain pendekatan model top down, dikembangkan pula 

pendekatan model buttom up yang lebih lanjut menurut pendapat 

                                                           
7
 Ibid  



34 
 

Sabatier mengatakan bahwa analisis yang digunakan pada model 

buttom up dengan cara mengidentifikasikan jaringan aktor-aktor yang 

terlibat dalam satu atau lebih dari wilayah lokal dan mempertanyakan 

tujuan-tujuan dan hubungan diantara mereka yang terlibat didalam 

perencanaan, pembiayaan dan pelaksaan program pemerintah 

disamping memfokuskan persoalan pada interaksi yang terjadi diantara 

berbagai aktor dalam jaringan kebijakan.  

Pendekatan buttom-up didasarkan pada jenis kebijakan public yang 

didasarkan pada jenis kebijakan public yang mendorong masyarakat 

untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih 

melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. 

Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi 

berlangsung dalam lingkungan perbuatan keputusan yang 

terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk 

bergerak dari level untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah 

sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor public maupun 

sektor privat. 

Adapun kelebihan dari pendekatan model buttom up ini, 

sebagaimana menurut pendapat Sabatier adalah sebagai berikut
8
 : 

(a) Akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang proses 

interaksi antara aktor yang terlibat dalam tahap implementasi 

kebijakan. 

                                                           
8
 ibid 
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(b) Mempermudah dalam meralivisir pentingnya program 

pemerintah dalam memecah masalah. 

(c) Dapat memperlihatklan konsekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan dari program-program pemerintah.  

Sementara itu beberapa kelemahan yang juga dimiliki oleh model 

buttom up ini, sebagaimana menurut pendapat Sabatier adalah sebagai 

berikut : 

(a) Fokus perhatiannya pada tujuan-tujuan para aktor, sehingga 

mudah terjebak untuk mengabaikan pengaruh pusat yang 

mempengaruhi struktur kelembagaan dimana aktor tersebut 

beroperasi. 

(b) Melihat sumber daya para aktor sebagai suatu keputusan 

kebijakan tanpa penyelidikan tersebut beroperasi. 

(c) Keterlibatan para aktor sebagai suatu keputusan kebijakan 

tanpa disertai penjelasan mengenai upaya-upaya sebelumnya 

yang dilakukan. 

(d) Tidak mampu menciptakan bangunan teori secara eksplisit 

didalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepentingan subyektif para aktor.  

Berdasarkan gambaran beberapa faktor kelebihan dan kelemahan 

dari model pendekatan top down dan buttom up tersebut, maka lebih lanjut 

menurut pendapat Sabatier memberikan pertimbangan bahwa pendekatan 

buttom up tidak perlu digunakan untuk mempertimbangkan keterlibatan 
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banyak aktor dalam implementasi kebijakan begitu juga terhadap analisis 

untuk mengetahui efektifitas program, disamping model pendekatan 

buttom up juga diperuntukan bagi pemerintah yang memiliki dan dan 

waktu yang cukup banyak. Sementara model pendekatan top down lebih 

tepat digunakan terhadap kasus dimana pemerintah bertindak sebagai agen 

yang dominan dengan analisis kepentingan untuk mengetahui efektifitas 

program, disamping dapat dipergunakan oleh pemerintah yang memiliki 

dana dan waktu terbatas. 

B. Pemerintahan Desa 

Desa 

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan 

pemikiran dalam mengenai Pemeritahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mngurus kepentingan masyarakatnya, kepala desa 

1. Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya 

pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan 

ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi 

bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta 

efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertical dari bentuk 
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kekuasaan Negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian 

diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. 

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak 

tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah 

pusat ke daerah yang bersangkutan.
9
 Otonomi Daerah sebagai wujud dari 

dianutnya asas desentralisasi, diharapakn akan dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang 

diterima oleh Daerah melalui adanya otonomi daerah daerah akan 

memberikan “kebebasan” kepada Daerah, dalam hal melakukan berbagai 

tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi 

masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara 

logis pemerintahan daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan 

lebih tau apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. 

Salah satu contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana 

pemerintahan orde baru begitu jauh dalam melakukan penataan – penataan 

masyarakat adalah penyeragaman pemerintahan desa. Dengan adanya 

penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, 

tentu saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai local yang dimiliki oleh 

berbagai daerah, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas 

berbagai macam suku bangsa tentu saja sangat majemuk.  

                                                           
9
Djohermansyah Djohan,  Problematikan Pemerintahan dan Politik Lokal,  Cet 1 (Jakarta, Bumi 

Aksara, 1990), hal : 52 
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Dengan adanya sentralisasi pemerintahan dan politik yang 

dikembangkan oleh orde baru, maka elit-elit desa dengan terakomodasi 

menjadi bagian dari elit nasional. 

2. Otonomi Desa 

Konsep otonomi desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai 

sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat 

mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya didasarkan pada 

kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa 

sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. 

Sedangkan sifat otonomi desa merupakan otonomi murni
10

, artinya 

keberadaan otonomi desa merupakan sesuatu yang memang telah ada 

sejak desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebauh limpahan 

wewenang dari Negara.  

Hal tersebut berarti bahwa tidak semua wewnang yang dimiliki oleh 

otonomi daerah juga sma dengan dengan yang diterima oleh desa. Artinya 

otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa 

masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika 

kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya 

sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang 

yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku. 

Pemberlakuan kebijakam otonomi desa juga menngundang berbagai 

tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintahan maupun 

                                                           
10Beberapa ahli berpendapat bahwa memamg sifat otonomi desa merupakan otonomi murni, jadi bukan 

merupakan pemberian melainkan ada dengan sendirinya. Lihat Josef Riwu Kaho dalam, “prospek Otonomi 

Daerah di Negara Repunlik Indonesia”, Cetakan ke-4,(Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, 1997) dan Mashuri 

Maschab, “Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas UGM, 1992) 
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masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari 

pemberlakuannya. 

3. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata 

“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang 

terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang 

memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki 

ketaatan. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legistlatif), 

kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah 

maupun  rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan 

gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
11

 

Di dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang struktur pemerintah Desanya adalah : 

Kepala Desa, dimana kepala desa merupakan kepala pemerintahan di 

tingkat desa, yang berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014 

tentang desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembanguna  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Atas dasar tersebut, kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai 

dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala Desa 

                                                           
11

InuKencanaSyafiie, pengantarilmupemerintahan, Bandung, PT RefikaAditama 
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berwenang untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan 

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan 

masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. 

bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tersebut. 

 

C. Program Desa Maslahat  

Upaya yang telah di lakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di 

Kabupaten Pasuruan terbukti telah memberikan hasil cukup signifikan. 

Berdasarkan analisis kemiskinan BPS, pada tahun 2011 terdapat 12,26% 

penduduk miskin di Kabupaten Pasuuan, kemudian menurun menjadi 

11,5% pada tahun 2012. Presentase penduduk miskin 

menunjukankecenderungan terus menerus. Namun demikian, persoalan 

kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk 

miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk 

miskin,kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa 

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. 

Kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) baik infrastruktur 

perhubungan dan transportasi, perumahan, infrastruktur pendidikan, 

kesehatan dan lain-lain masih ada kondisinya yang jauh dari layak, begitu 

pula kondidi derajat kesehan dan pendidikan masyarakat pedesaan yang 

masih rendah. Belum lagi ahli fungsi lahan pertanian ke non pertanian 
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yang mengancam ketahanan pangan serta belum optimalnya sektor 

pertanian untuk mendukung kemandirian pangan suatu desa. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dikembangakan program 

daerah yaitu Program Desa Maslahat yang dilaksanakan sebagai upaya 

mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan derajad kesejahteraan 

rakyat. 

 




