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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik 

Keputusan merupakan hasil dari membuat pilihan di antara beberapa 

alternative, sedangkan pengambilan keputusan (decision making) menunjuk 

pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan 

sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang 

diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu 

dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-

kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan 

umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses pengambilan 

keputusan, yaitu memilih beberapa alternative yang akhirnya ditetapkan 

sebagai kebijakan pemerintah. 1 

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik 

adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam 

penyusunannya : 

Robert Eyestone: secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan 
sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. 
Definisi ini dapat diklarifikasiakan sebagai democratic governance, 
dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam 
rangka mengatasi persoalan publik. 

Kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik adalah suatu kumpulan 

keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam 

usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, 

                                                           
1 Prof.Miriam Budiarjo “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta, hlm 20-21 
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pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk 

melaksanakannya. Kebijakan publik mempunyai cita-cita bersama yang ingin 

dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana 

yang mengikat, yang dituangkan dalam kebijakan (policies) oleh pihak yang 

berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.2 

                       Gambar 2.1. Sekuensi Implementasi Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: Riant Nugroho. (2014). Public Policy. Jakarta. Gramedia. Hal: 657 

 

Terdapat beberapa konsep dalam kebijakan publik, yang pertamayaitu, 

kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 

mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau 

tindakan menyimpang yang serba asal-asalan dan serba kebetulan. Kedua, 

kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait 

dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pajabat-

pejabat pemerintah, bukan keputusan yang berdiri sendiri. Ketiga, kebijakan itu 

                                                           
2 Ibid, at. hlm 15 
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ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. 

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative. 

Positif jika kebijakan tersebut mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah 

yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atau masalah tertentu. 

Sementara bentuk negative, yaitu meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk 

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah dimana 

campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.3 

Sama halnya yang di ungkapkan oleh G. Peters bahwa kebijakan publik 
adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri 
atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 

B. Tahap tahap kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh 

karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan 

publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam 

beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita 

di dalam mengkaji kebijakan publik.4 

Menurut Lester dan Stewart, studi kebijakan publik kini telah meliputi 
berbagai tahapseperti terangkum dalam lingkarankebijakan publik (public 

cycle)5 atau tahap-tahap kebijakan publik.6 Dengan demikian, wilayah 
yang dapat dikaji oleh kebijakan publik meliputi wilayah yang luas tidak 
lagi terpaku pada lembaga-lembaga formal pemerintahan. 

                                                           
3 Prof.Dr.H.Solichin Abdul Wahab, M.A, “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan 
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”, Jakarta, hlm: 23 
4
 Charles Lindblom (1986). Proses penetapan kebijakan public. Edisi kedua 

5
Lister dan Stewarr,Op.Cit.,hlm.5 

6
Jones,Op.Cit.,hlm.29 
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Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini 

dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik7 adalah sebagai 

berikut: 

1.Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan tingkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini 

suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang 

lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alas 

an – alas an tertentu di tunda untuk waktu yang lama.  

Sementara itu, Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda 
kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengnai masalah-
masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan 
memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah 
tersebut.8 

2.Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 

alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy option) yang ada. 

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda 

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing 

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan 

                                                           
7
 William Dunn(1999). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm.24-25 

8
Roger W.Cobb dan Charles D. Elder (1972). Participation in American Politics: The Dynamics of 

Agenda-Building. Baltimore: John Hopkins Universit Press 



 

26 
 

masalah. Pada tahap ini, masig-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik. 

3.Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawar oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 

4.Tahap implementasi kebijakan 

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program 

tersebut tidak diimplementasi. Oleh karena itu keputusan program kebijakan 

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun 

agen-agen pemerintah tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasis yang memobilisasikan sumberdaya 

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan 

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para 

pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan datang 

oleh para pelaksana. 

5.Tahap evaluasi kebijakan  

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah.kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria 



 

27 
 

yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih 

dampak yang diinginkan.Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin 

kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah 

dalam evaluasi kebijakan, salah satu ahli tersebut adalah: 

Edward A. Suchman mengemukakan langkah dalam evaluasi kebijkan 
yakni mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis 
terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran 
terhadap tingkat perubahan yang terjadi, menetukan apakah perubahan 
yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena 
penyebab yang lain, dan beberapa indikator untuk menentukan 
keberadaan suatu dampak.9 

C. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

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

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-

undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan 

undang – undang di mana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program - program10. Implementasi 

pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat 
                                                           
9
Jones, Op.Cit.,hlm.209-210 

10 Lester dan Stewart, Op. Cit., hal. 104 
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dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu 

dampak (outcome)11
.  

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau 
pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975)12 

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan 

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam 

praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi 

berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses 

implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang kemukakan oleh 

seorang ahli studi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu: 

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijaksanaan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. Implementasi kebijakan menyangkut dua hal, yaitu : adanya tujuan 

atau sasaran kebijakan,  adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan 

adanya hasil kegiatan. Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut 

dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

                                                           
11

Ibid., hlm. 105. 
12Wordpress.Com, http:/Implementasikebijakan.wordpress.com,diakses pada tgl 28 juli 2017 
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merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan 

yang dapat menghambat. Gow dan Morss13(dalam pasolong, 2007:59) 

mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah 

antara lain hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, kelemahan institusi 

serta ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan 

administrative, kekurangan dalam bantuan teknis, kurangnya desentralisasi 

dan partisipasi, pengaturan waktu (timing), sistem informasi kurang 

mendukung, perbedaan agenda tujuan dan actor, dukungan yang 

berksinambungan.  

Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari 

luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan 

kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, system dan 

prosedur yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat 

dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak 

langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti peraturan atau 

kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, 

kecendrungan politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya. 

Ada dua pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan, 

dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi 

kebijakan, yakni pendekatan top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester 

dan Stewart istilah itu dinamakan dengan the command and control approach 

                                                           
13Pasolong.2007.Gow and Mors Theory.Yogyakarta:pustaka pelajar 
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( pendekatan control dan komando, yang mirip dengan top down aproach ) 

dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up 

approach). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka 

kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.14 

1. Implementasi Kebijakan Top Down 

Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang 

mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun 

dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan 

perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada 

dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam 

mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. 

Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan 

tersentralisir dan dimulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun 

diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif 

bahwa keputusan keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh 

pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau 

birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah 

sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat)sesuai 

dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat 

kebijakan di tingkat pusat. 

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah 

pencapian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat 

mungkin terjadi oleh karena street – level – bureaucrats tidak dilibatkan 

                                                           
14Hikmat, H. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humoniora. 
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dalam formulasi kebijakan. Salah satu scholar yang menganut aliran top down 

ini adalah Merilee S. Grindle. 

Menurut Parsons15  (2006),  model implementasi inilah yang paling 

pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang 

hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya 

Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang 

Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”.  Model rasional ini 

berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-

apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van 

Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of policy implementation. 

Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu 

implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 

dalam hubungan berbagai variabel16 . Ada enam variable yang menurut Van 

Metter dan Van Horn , yang mempengaruhi implementasi adalah : 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan  

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur 

yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau 

tujuan  kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka 

                                                           
15Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen 
Kebijakan). Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 
16Karsidi, Ravik. 2001.Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan 
Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju 
Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda 
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agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang 

dapat dikatakan berhasil. 

2. Sumber daya  

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 

telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas 

dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat 

sulit untuk diharapkan. 

3. Karakteristik agen pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja Implementasi kebijakan akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan 

para agen pelaksanannya. 

4. Sikap/ kecenderungan ( disposition ) para pelaksana 

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin 

terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi 

warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang 

mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan 
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adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para 

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu 

menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin 

selesaikan. 

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula 

sebaliknya. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi 

biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu 

upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 

kekondusifan kondisi lingkungan eskternal. 

2. Implementasi Kebijakan Bottom Up 

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai 

kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), 

mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi 

adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan17 . 

Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah 

negosiasi dan pembentukan consensus. Model pendekatan bottom up 

                                                           
17Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen 
Kebijakan). Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 
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menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan 

keleluasaan dalam penerapan kebijakan. 

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi 

kebijakan dalam persfektif bottom up adalah Adam Smith18 . Menurut 

Smith (1973) implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau 

alur. Model Smith ini memamndang proses implementasi kebijakan dari 

proses kebijakan dari persfekti perubahan social dan politik, dimana 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan 

perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran19 . 

Menurut Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variable20 , yaitu: 

1. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus 

kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan 

merangsang target group untuk melaksanakannya. 

2. Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan 

dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan 

oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari 

implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-

pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan 

3. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang  

bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 

                                                           
18Faedlulloh, Dodi. 2002. Implementing Public Policy. Jakarta: Gramedia 
19ibid, hlm 41-42 
20 Ibid, hlm 43-45 
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4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, 

ekonomi dan politik.  

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur 

dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya 

tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle21 , dimana 

pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat 

dari 2 hal, yakni : 

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada 

aksi kebijakannya. 

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat 

dua faktor, yaitu dampak  atau efeknya pada masyarakat secara individu 

dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan 

kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.  

Dalam penelitian ini, pendekatan implementasi kebijakan yang 

digunakan adalah top-down. Karena kebijakan-kebijakan yang merujuk 

kelompok sasaran secara langsung sebagai target perubahan, akan lebih 

cocok menggunakan pendekatan ini. Teori implementasi kebijakan yang 

akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori 

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Karena model teori 

kebijakan Van Meter dan Van Horn ini memandang proses implementasi 

kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan 

                                                           
21Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan 
Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies 
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politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk 

mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai 

kelompok sasaran.  

Kebijakan ini misalnya kebijakan yang bertujuan memberikan 

layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

peningkatan perekonomian di pedesaan, dsb. Karena kebijakan ini 

mengacu pada pembuat kebijakan, yang kemudian dilaksanakan oleh 

administrator-administrator atau birokrat pada level bawahnya. Jadi, inti 

pendekatan top-down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana 

(administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah 

digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

Berhubungan dengan pendekatan top-down yaitu dengan 

pendekatan kebijakan mulai dari mengidentifikasi hingga mengevaluasi, 

maka model yang diterapkan yaitu model implementasi oleh Merilee S. 

Grindle atau yang biasa disebut dengan Grindle. Model Grindle ditentukan 

oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Implementasi kebijakan 

menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil 

kegiatan pemerintah. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 

ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. 

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 

tersebut. Isi kebijakan mencakup:22 

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan 

d. Kedudukan pembuat kebijakan 
                                                           
22Riant Nugroho (2014). Public Policy Ed.5. Jakarta: Gramedia. Hal: 671-672 
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e. (Siapa) pelaksana program 

f. Sumberdaya yang dikerahkan 

Sementara itu konteks implementasinya adalah: 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

b. Karakteristik lembaga dan peguasa 

c. Kepatuhan dan daya tanggap 

3. Isi Kebijakan 
 

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat 

keberhasilan implementasi. Kebijakan yang menghendaki perubahan 

besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, 

maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan 

tersebut. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut 

Grindlee adalah sebagai berikut:23 

a. Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan 

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu 

pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan 

perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan. 

b. Jenis Manfaat yang akan Dihasilkan 

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif pada banyak orang akan 

mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok 

sasaran atau masyarakat.  

 

 

                                                           
23

Ibid. at.Dr. Sahya Anggara, hal: 255 
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c. Jangkauan Perubahan yang Diinginkan 

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan 

tersebut, akan semakin sulit dilakukan. Semakin kebijakan tersebut 

menuntut banyak perubahan, maka perilaku tidak dilaksanakan dengan 

konsekuen. Oleh karena itu perlu implementor dan masyarakat untuk 

mewujudkan perubahan yang diinginkan. 

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan 

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan, akan 

semakin sulit pula implementasinya. Jadi, peran pemerintah yang intens 

dan terkait saja yang diperlukan dalam pembuatan hingga evaluasi 

kebijakan. 

e. Pelaksana Program 

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang 

dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi. Oleh 

karena itu, sejauh mana peran pemerintah terkait dalam menuntaskan 

permasalahan terkait dengan kebijakan yang telah dibuat. 

f. Sumber daya yang Dikerahkan 

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa 

tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan prasarana, dll. 
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4. Konteks Implementasi

Konteks implimentasi juga akan berpengaruh pada tingkat 

keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan 

kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada 

implementasinya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan 

pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah 

individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan 

kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplementasikan 

suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk 

membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya 

sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks 

implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut 

Grindle adalah sebagai berikut:24

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan 

tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila 

terdapat suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, 

mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang 

terjadi dalam implementasi sehingga mereka bisa menikmati outputnya. 

Aminullah dalam Muhammadi: Untuk memahami kedudukan dan 
peran yang strategis dari pemerintahan sebagai public actor, terkait 
dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk 
mengaktualisasinya di perlukan suatu kebijakan yang beriorentasi 
kepada kepentingan rakyat. 

24
Ibid. at. Dr. Sahya Anggara, hal: 256 
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b. Karakterisik Lembaga dan Penguasa 

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang 

kepentingannya dipengaruhi. Maka pada intinya, kebijakan yang telah 

diambil akan menggambarkan karakteristik seorang pemimpin atau 

penguasa. 

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap 

Kepatuhan ditujukan kepada pelaksana program kebijakan. Kemudian 

ditunjang dengan daya tanggap yang mumpuni dari pelaksana kebijakan, 

agar program kebijakan mampu terserap dengan baik di kalangan 

masyarakat, terutama kepada golongan tertentu. 

  Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan 

dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, 

ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya 

manusia sebagai implementor mmepunyai peranan yang penting dalam 

pengendalian implementasi kebijakan publik. 

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter 

dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno25, faktor-faktor yang 

mendukung implementasi kebijakan yaitu: 

a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan 

harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat 

berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak 

dipertimbangkan. 

                                                           
25 Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta. CAPS. Hal. 159 - 168 
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b) Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah 

mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan 

memperlancar implementasi yang efektif.  

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan 

komunikasi antar para pelaksana.  

d) Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan 

pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi 

yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. 

e)  Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan 

politik dapat mempengaruhi badanbadan pelaksana dalam pencapaian 

implementasi kebijakan.  

f) Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-

kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian kebijakan. 

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono26, 

faktor-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 

                                                           
26 Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 144 145. 
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atau bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan 

pemerintah;  

c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 

anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan 

menipu atau dengan jalan melawan hukum;  

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 

sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau 

kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat. 

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 apabila perilaku atau perbuatan 

mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka 

suatu kebijakan publik tidaklah efektif. 

D. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan 

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi 

kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam 

pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang 

memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan 

dapat terlaksana dengan baik, yaitu : 
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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 menerapkan hukum atau kebijakan. Para 

petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan 

sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan 

(menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. 

Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi 

gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan 

kebijakan/peraturan hukum.  

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu 

peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin 

terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang 

memadai agar tidak menimbulkan gangguan-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 

perundangundangan 

prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 

1. Partisipasi: Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengembilan 
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keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, 

sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.  

2. Aturan hukum; Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus 

berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan 

hukum tentang hak asasi manusia.  

3. Transparansi: Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan 

aliran informasi.  

4. Daya tanggap: Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada 

upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders).  

5. Berorientasi konsesus: Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai 

penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 

konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-

masing 11 pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan 

terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan 

pemerintah.  

6. Berkeadilan; pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang 

terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan 

juga dapat diberlakukan terhadap berbagai ekbijakan dan prosedur yang 

akan ditetapkan pemerintah.  

7. Efektivitas dan efisiensi: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan 

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-

sumber yang tersedia.  

8. Akuntabilitas: Para pengembil keputusan dalam organisasi sektor 

publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban 
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(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya 

kepada para pemilik (stakeholders.  

9. Visi strategi: Para pimpinan dan masyarakat memliki perspektif yang 

luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya 

kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 

E. Prinsip Pelayanan Publik 

Menurut Sutedi, Adrian (2011:15) prinsip-prinsip pelayanan prima, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Ketersediaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan.  

2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian 

mengenai  

a) Prosedur/tata cara pelayanan umum  

b) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif  

c) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan umum.  

d) Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya  

e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum 

f) Hak dan kewajiban baik dari segi pemberi maupun penerima 

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan 

permohonan/kelengkapan, sebagai alat untuk memastikan 

pemrosesan pelayanan umum 

g) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat  
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3. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat membrikan 

kepastian hukum.  

4. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja, 

pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu 

penyelesaian, dan rincian biaya/tarif dan hal-hal yang berkatian proses 

pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 

diketahui masyarakat.  

5. Efisiensi, dalam arti:  

a) Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan pelayanan 

dengan produk pelayan umum yang diberikan.  

b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, 

dalam proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan 

persyaratan dari satuan kerja instansi pemerintah terkait.  

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: 

a) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya 

yang tinggi di luar kewajaran,  

b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara 

umum,  

c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum 

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil.  
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8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

F.  Kebijakan Perizinan 

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan 

publik. Perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan 

penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan 

karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam 

dominan publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu 

jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda 

terdepan atas pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, dapat dikatakan 

kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik 

pelayanan unit perizinan ini. 

Menurut Sjahchran Basah, izin merupakan perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan 
dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang. 

 

Banyak aspek kehidupan sebagai warga Negara diatur melalui sitem 

perizinan. Demikian juga perizinan yang terkait dengan dunia usaha terkait 

investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien tidak tepat waktu dan 

berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan 

kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya 

menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. 

Izin pengelolaan limbah, penggalian air tanah, lokasi industry, keamanan 

kerja, serta bahan beracun dan berbahaya semua yang berdampak pada dunia 

industry dan masyarakat sikitar yang beresiko mengalami bencana, 

kecelakaan, dan berdampak jangak panjang terhadap kesehatan mereka. 
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Pemerintah sebagai provider memiliki otoritas penuh sesuai undang-

undang yang ada untuk menentukan apakah sebuah izin usaha diperkenankan 

untuk masuk atau tidak dalam sebuah lingkungan ekonomi. Bila pemerintah 

tidak mengizinkan maka argumen yang melandasinya, di antaranya adalah 

pemihakan pada pelaku local, perlindungan domestic, lonservasi lingkungan 

ataupun alas an pertahanan/keamanan.  

Bila pemerintah mengizinkan haruslah dilandasi bahwa investasi ini 

akan menghadirkan dampak pengganda yang berlipat bagi masyarakat. 

Logika relasi investasi dan dominan perizinan yang dikelola Negara dapat 

digambarkan dalam skema di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan yang berkualitas tinggi mencakup harapan agar pemerintah 

dapat memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu, dan terpercaya. 

Kualitas pelayanan secara khusus berkaitan dengan tingkat kepuasan 

Investasi 

Usaha baru 

atau 

perluasaan 
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regulator 

Pemerintah sbg 
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 Pemda 

GO: 
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Konsep layanan : 

1. Kepastian hukum 

2. Keterbukaan 

3. Kecepatan 

4. akuntabilitas 
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1. Pemihakan 

2. Perlindungan 

3. Konservasi 

4. hankam 
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masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. bagi pimpinan instansi 

pemerintah yang memberikan pelayanan publik, kepuasan masyarakat ini 

harus menjadi kriteria penting dalam mengevalusai kinerja, kemajuan, dan 

perbaikan. Tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi oleh 

tingkat kepuasan pada tiap tahap proses perizinan yang mereka jalani dan 

bagaimana tingkat kepuasan tersebut berubah. Ketika memulai proses 

perizinan, masyarakat telah memiliki persepsi, kesan, dan harapan akan 

pelayanan yang mereka butuhkan. Kepuasan pelanggan akan meningkat jika 

setiap kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara memadai sesuai dengan 

harapannya, demikian juga sebaliknya. Berbagai kebutuhan ini mungkin 

berbeda untuk setiap pelanggan, tetapi secara umum tingkat kepuasan ini 

dapat diukur. 

Berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat, transparansi adalah 

aspek penting lain dalam proses perizinan. Transparansi sangat penting dalam 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyadia 

pelayanan publik dan elemen penting yang menentukan kredibilitas 

pemerintah di mata publik. Secara umum, transparansi mengharuskan 

penyampaian informasai kepada pelanggan dalam setiap tahapan proses 

perizinan yang mereka ajukan. Aspek penting dalam proses yang transparan 

adalah bahwa informasi yang disampaikan haruslah dapat diverivikasi dan 

tersedia bagi pelanggan pada setiap tahapan proses pengurusan izin. 

 




