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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Implementasi Kebijakan 

2.1.1  Pengertian Implementasi dan Kebijakan 

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab

20, adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang 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/dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi merupakan 

suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan 

atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 

Implementasi menurut Lukman Ali adalah mempraktekkan, 

memasangkan.21Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok 

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan 

20Solichin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 65 
21 Lukman Ali, dkk., 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1044 
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menurut Riant Nugroho, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang 

dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan.22 Implementasi 

merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan 

dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. 

Adapun makna kebijakan, Budi Winarno23 menyebutkan secara 

umum bahwa istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk 

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun 

suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang 

kegiatan tertentu. Namun demikian, pengertian kebijakan seperti ini hanya 

dapat digunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan 

biasa dan menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang 

kebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis sebuah kebijakan 

publik. 

Oleh karena itu, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik 

yang lebih tepat.Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan24, 

mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada 

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

                                                             
22 Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex 

Media Komputindo, hal. 158 
23 Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medio Presindo, hal. 16 
24 Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset, 

hal. 19 
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lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu 

sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. 

1.1.2 Implementasi Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno,25 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan 

dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Tindakan-tindakan yang 

dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk 

mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. 

Secara teoritis, teori tentang implementasi kebijakan cukup 

banyak, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teori 

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III 

sebagaimana dideskripsikan oleh Subarsono26berpandangan bahwa 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 

1) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

                                                             
25 Budi Winarno, 2008, Op.cit.,hal. 146-147 
26 A. G. Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hal. 90-92 
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menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. 

Menurut pandangan Edward III sebagaimana dikutip oleh 

Budi Winarno,27 proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal 

penting, yaitu: a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap 

komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat 

mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu 

keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah 

dikeluarkan; b) Faktor kedua adalah kejelasan.Jika kebijakan-

kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 

pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus 

jelas.Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana 

kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program 

dilaksanakan; dan c) Faktor ketiga adalah konsistensi.Jika 

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-

perintah pelaksaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-

perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi 

bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak 

akanmemudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya 

dengan baik. 

                                                             
27 Budi Winarno, 2008, Loc.cit.,hal. 175-177 
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2) Sumberdaya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumberdaya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak 

akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 

daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 

finansial. 

3) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, 

sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 

maka implementor tersebut 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. 

4) Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi 

adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak 

fleksibel. 
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Menurut Edwards, sebagimana dikutip oleh Budi Winarno28 

sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 

keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, 

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk 

menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-

pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards, sebagaimana 

dikutip oleh Budi Winarno29 terdapat dua karakteristik utama, yakni 

Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. 

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar 

berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas 

dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk 

keseragaman dalam bekerjanya organisasiorganisasi yang kompleks 

dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan 

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

kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan 

sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28Ibid, hal. 181 
29Ibid, hal. 203 
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2.2 Desentralisasi 

2.2.1 Konsep Desentralisasi 

 Definisi desentralisasi, menurut Syarif Hidayat sebagaimana dikutip oleh 

Ardika dan Sahrul,30secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua 

perspektif, yaitu perspektif administratif dan perspektif politik 

a) Berdasarkan perspektif adsministratif, desentraliasi didefinisikan 

sebagai the transfer of administrative responsibility from central to 

local government. Desentralisasi adalah nama lain dari dekonsentrasi 

yang menurut Parson adalah the sharing of power between members of 

the same rulling group having authority respectively in different areas 

of the state. Apabila konsepsi ini diterjemahkan ke dalam Undang-

Undang (UU) Otonomi Daerah, maka desentralisasi atau dekosentrasi 

adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah. 

b) Berdasarkan perspektif politik, sebagaimana dikatakan Smith bahwa 

desentralisasi adalah the transfer power, from top level to lower level, 

in a territorial hierarchy, which could  be one of government within a 

state, or offices within a largeorganization. Apabila konsep ini 

diterjemahkan ke dalam UU Otonomi Daerah, maka desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah. 

                                                             
30 Gede Tusan Ardika dan Sahrul, 2011, Konsep Dasar Otonomi Daerah dalam Era Reformasi, 

Jurnal Ganec Swara, Vol. 5, No. 1, Pebruari 2011, hal. 114 
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Dalam wacana kontemporer, desentralisasi sebagai sebuah konsep 

bisa diterapkan dengan berbagai cara dan dalam beragam 

keadaan.31Namun demikian, ada dua bagian besar desentraliasai, yaitu 

desentralisasi teritorial (territorial decentralization) yang menyangkut 

penyerahan kekuasan dan kewenangan kepada pemerintah, dan 

desentralisasi fungsional (functional decentralization) yang merujuk pada 

desentralisasi kepada organisasi semi atau non-pemerintah. 

Desentralisasi teritorial, terdapat tiga bentuk, antara lain: 

dekonsentrasi (deconcentration), desentralisasi fiskal (fiscal 

decentralization) dan devolusi (devolution).32Bentuk dekosentrasi telah 

penulis kemukakan pada bagian sebelumnya.Desentralisasi fiskal 

menyangkut “downward fiscal transfers, by which higher levels in a 

systemcede influence over budgets and financial decisions to lower 

level”.33Kewenangan ini biasanya diserahkan kepada aparat birokrasi pusat 

(deconcentrated bureaucrats) atau yang ditunjuk dari pemerintah pusat 

yang bertanggung jawab kepada atasannya. 

Adapun devolusi atau democratic decentralization yang merujuk 

kepada “the transfer of resources and power (and often tasks) to lower 

level authoritieswhich are largely of wholly independent of higher levels of 

                                                             
31 D. Conyens, 1984, 'Decentralization and Development: A Review of Literature', Public 

Administration and Development, Vol. 4, hal. 187 
32 J. Manor, 1999, The Political Economy of Democratic Decentralization, Washington D.C: The 

World Bank 
33Ibid, hal. 9 
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government…” Schneider34 menambahkan bahwa kemandirian tersebut 

memungkinkan aktor politik lokal untuk mengelola isu-isu lokal tanpa 

campur tangan Pusat atau pemerintah di atasnya. Sementara itu, dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah 

Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik. Kebijakan ini 

kemudian dikenal secara luas dengan otonomi daerah. 

2.2.2  Pengertian Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan dasar konseptual untuk memaksimalkan peran 

pemerintah daerah dalam program pembangunan nasional demi 

mewujudkan kesejahteraan rakyat.Komsep otonomi daerah, lebih lanjut, 

adalah implementasi dari desentralisasi kekuasaan.Konsep otonomi 

daerah, pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk 

mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut 

prakrasa sendiri.35 Hakikat konsep otonomi daerah ini berasal dari 

semangat abad ranaissance dan abad aufklarung yang berkambang pada 

awlanya di eropa. Kedua abad perubahan itu menolak sentralisasi 

kekuasaan.Sistem pemerintahan yang sentralistis yang kurang dapat 

menjamin kemerdekaan individu harus diubah dengan sistem 

pemerintahan yang dapat menjamin lebih banyak kebebasan-kebebasan 

                                                             
34 A. Schneider, 2003, 'Decentralization: Conceptualization and Measurement', Studies in 

Comparative International Development, Vol. 38, No. 3, hal. 18 
35 Gede Tusan Ardika dan Sahrul, Op.cit.,hal. 115 
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individu dan hak-hak azasi manusia.36 Otonomi Daerah, sebagaimana 

dikandung dalarn UU No. 22 Tahun 1999, adalah usaha memberi 

kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-

budaya dan politik di wilayahnya. 

2.2.2.1 Tujuan dan Alasan Penerapan Otonomi Daerah 

Tujuan dan alasan diterapkannya otonomi daerah dapat ditelusuri 

dari tujuan dan alasan diambilnya kebiijakan desentralisasi. 

Berdasarkan pandangan Smith, tujuan kebijakan desentralisasi 

meliputi lima hal, antara lain: 1) desentralisasi diterapkan dalam 

upaya untuk pendidikan politik; 2) untuk latihan kepemimpinan 

politik; 3) untuk memelihara stabilitas politik; 4) untuk mencegah 

konsentrasi kekuasaan di pusat; 5) untuk memperkuat akuntabilitas 

publik; dan 6) untuk meningkatkan kepekaan pelit terhadap 

kebutuhan masyarakat.37 

Adapun alasan diterapkaannya kebijakan desentralisasi 

meliputi: 1) untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan; 2) untuk memperluas otonomi daerah; 

dan 3) untuk beberapa kasus, sebagai instrumen mengatasi 

instabilitas politik.38 Sedangkan menurut Nelson 

                                                             
36 Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal. 1 
37Gede Tusan Ardika dan Sahrul, Ibid, hal. 115 
38Ibid, hal. 115 
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Kasfirsebagaimanadikutip oleh Ardika dan Sahru,39 alasan 

menerapakan desentralisasi lebih didasarkan pada pertimbangan 

untuk meningkatkan partisipasi masayarakat dalam proses 

pengambilan keputusan untuk mempercepat proses pembangunan 

ekonomi daerah. 

Selain itu, pemberlakuan otonomi daerah juga 

dimaksudkan untuk membangun hubungan antara pusat dan daerah 

yang lebih baik, tidak ada praktek monopolistik oleh pusat atas 

daerahnya.Menurut Davey40 ada empat kriteria yang perlu 

diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan pusat dan 

daerah, yaitu: 

1) Sistem tersebut seharusnya memberikan kontribusi kekuasaan 

yang rasional diantara tingkat pemerintahan mengenai 

penggaliaan sumber-sumber dana pemerintah dan 

kewenangannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan 

pola umum desentralisasi.  

2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang 

memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara 

keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi 

penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah. 

                                                             
39Ibid, hal. 115 
40K.J. Davey, 1998,Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan 

Relevansinya bagi Dunia Ketiga, Jakarta: UI Press, hal. 14 
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3) Sistem tersebut seharusnya sejaur mungkin mendistribusikan 

pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah atau 

sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan 

pelayanan kebutuhan dasar tertentu. Pajak atau retribusi yang 

dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan 

distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran 

pemerintah dalam masyarakat. 

2.2.2.2 Prinsip Otonomi Daerah 

Di Indonesia, hubungan pusat dan daerah berdasarkan prinsip 

desentralisasi telah diatur dalam undang-undang Nomor undang-

undang 22 tahun 1999. Pada UU ini terdapat dasar dan sistem 

hubungan pusat dan daerah yang dirangkum dalam 3 (tiga) hal 

prinsip utama yaitu: 

a) Desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan 

pemerintah dari pemerintah tingkat atas ke pemerintah daerah. 

b) Dekonsentrasi yang berarti perlimpahan wewenang dari 

pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal 

tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.  

c) Tugas pembantuan yang berarti pengkoordinasian prinsip 

desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang 

memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal didaerah dan 
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wakil pemerintah pusat didaerah. Akibat prinsip ini dikenal 

daerah otonom dan wilayah administratif. 

2.2.2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia 

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah 

mengalami perkembangan secara historis. Isyarat perlunya 

pemberlakuan otonomi daerah atau pengakuan perlunya peran 

pemerintah daerah di Indonesia termuat dalam Pasal 18 Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa 

“Pembentukan Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 

undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak 

asal-asul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dalam 

upaya melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut, 

Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1945. 

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 1 

Tahun 1945, membuat pemerintah perlu mengeluarakan UU 

Otonomi Daerah yang benar-benara merepresentasikan kedaulatan 

rakyat.Berdasarkan semangat itulah, kemudian dikeluarkan UU 

No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Semangat 

perbaikan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1948 atas 

undang-undang sebelumnya termuat dalam penjelasan umum 
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bahwa “Baik Pemerintah maupun Badan Pekerja Komite Nasional 

Indonesia Pusat merasa akan pentingnya untuk dengan segera 

memperbaiki pemerintah daerah yang dapat memenuhi harapan 

rakyat, ialah pemerintah daerah yang kolegial berdasarkan 

kekuasaannya.” Satu hal yang sangat prinsipil dari UU No. 22 

Tahun 1948 ini adalah memberikan hak otonomi yang seluas-

luasnya kepada badan-badan pemerintah daerah yang tersusun 

secara demokratis. 

Kemudian, saat Indonesia kembali menjadi negara 

kesatuan berdasarkan Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 

1950, pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang 

pemerintah daerah, yaitu UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-

Pokok Pemerintah Daerah. UU ini mengandung tiga prinsip dasar 

desentralisasi41, antara lain: 

1) Di daerah-daerah (besar dan kecil), hanya akan ada satu bentuk 

pemerintahan, yaitu pemerintah daerah yang berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom); 

2) Daerah-daerah dibentuk menurut susunan derajat dari atas ke 

bawah sebanyak-banyaknya tiga tingkat; 

                                                             
41 Gede TusanArdika dan Sahrul,Op.cit.,hal. 116 
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3) Kepada daerah-daerah akan diberikan hak otonom yang seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya, dengan menganut sistem otonomi riil. 

Di masa Orde Lama, otonomi daerah sempat mengalami 

kemuduran sebagai akibat peralihan dari demokrasi parlementer 

menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Hal ini terjadi karena pemerintah tindakan drastis yaitu dengan 

mengubah UU No. 1 Tahun 1957 dan menggantinya dengan 

Penpres No. 6 Tahun 1959 dan disempurnakan dengan Penpres No. 

5 Tahun 1960. Penpres ini memuat enam prinsip pokok:42 

1) Penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan umum pusat di 

daerah dan tugas di bidang ekonomi daerah, diletakkan pada 

satu tangan, yaitu Kepala Daerah; 

2) Kedudukan kepala daerah tidak lagi hanya sebagai alat daerah, 

tetapi sekaligus juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah; 

3) Dalam kedudukan seperti ini, kepala daerah adalah pegawai 

negara, tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD melainkan 

kepada Presiden; 

4) Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, kepala daerah tidak 

lagi bersifat kolegial, melainkan bersifat tunggal; 

                                                             
42E. Koswara, 2004, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Jakarta: 

Yayasan  PARIBA, hal. 29-30 
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5) Kepala daerah mempunyai kekuasaan untuk menangguhkan 

keputusan DPRD yang bersangkutan dan keputusan pemerintah 

daerah bawahannya; 

6) Menurut Penpres No. 5 Tahun 1960, Kepala Daerah karena 

jabatannya adalah Ketua DPRD dan bukan anggota. 

Pemberlakuan otonomi daerah kembali dipulihkan pada 

tahun 1965 dengan diterbitkannya UU No. 18 Tahun 1965 sebagai 

pengganti Penpres No. 6 Tahun 1959. Semangat otonomi daerah 

dalam UU ini termuat di penjelasan umumnya bahwa pemerintah 

akan terus dan konskeuen menjalankan politik desentralisasi yang 

kelak akan menuju ke arah tercapainya desentralisasi teritorial, 

yaitu meletakkan tanggung jawab riil dan seluas-luasnya dalam 

tangan pemerintah daerah. Kemudian, pada masa Orde Baru dasar 

hukum otonomi daerah mengalami perubahan dengan 

diterbitkannya UU No. 5 tahun 1974.Berdasarkan UU ini, selain 

menerapkan desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki 

wewenang dalam mengatur urusan-urusan yang dikelolannya di 

daerah lewat asas dekosentrasi. 

Kebijakan desentralisasi pada masa Orde Baru 

sesungguhnya cenderung mengarah pada politisasi ke arah 
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sentralisasi dalam praktiknya. Menurut Benyamin Hoessein, 

terdapat tiga hal yang menyebabkan hal itu terjadi, antara lain:43 

1) Sejak awal pemerintah Orde Baru dalam menciptakan otonomi 

adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan, 

persatuan dan stabilitas; 

2) Pemerintah Orde Baru menganut formula setengah resmi 

dalam strategi pemabangunan bahwa para ahli ekonomi 

sebagai pembuat kebijakan, militer sebagai stabilitator, dan 

birokrasi sipil sebagai pelaksana; 

3) Pemerintah ingin selalu memusatkan sumber daya yang tetap 

langka untuk keperluan pembangunan, sehingga distribusi dan 

penggunaannya memenuhi kriteria keadilan dan efisiensi. 

Selanjutnya, pada masa era reformasi pemberlakuan 

otonomi daerah dikuatkan dengan diterbitkannya UU No. 22 

Tahun 1999.UU ini lahir sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 

pasca runtuhnya Orde Baru. Ada lima ciri yang menojol dalam UU 

ini terkait dengan otonomi daerah, antara lain:44 

1) Demokrasi dan demokratisasi. Ciri ini menyangkut dua hal, 

yaitu mengenai rekruitmen pejabat politik di daerah dan 

menyangkut proses legislasi dan regulasi di daerah. Dalam hal 

                                                             
43 BenyaminHosssein, 1995, Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek, dalam Ardika 

dan Sahrul, Loc.cit.,hal. 117 
44Ardika dan Sahrul, Ibid, hal. 117 



35 
 

rekruitmen pejabat politik, kewenangan sepenuhnya diserahkan 

kepada masyarakat melalui DPRD dan pemerintah pusat tidak 

ikut campur tangan. Sedangkan dalam hal proses legislasi dan 

regulasi, tidak lagi harus disahkan oleh pemerintah pusat; 

2) Mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Otonomi dititik 

beratkan pada daerah kabupaten atau kota dalam rangka lebih 

mendekatkan pemerintah pada rakyatnya; 

3) Sistem otonomi luas dan nyata. Pemerintah daerah berwenang 

melakukan apa saja yang menyengkut penyelenggaraan 

pemerintahan keculai di bidang politik luar negeri, moneter dan 

fiskal, pertahanan dan keamanan, peradilan dan agama; 

4) Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. UU ini tidak 

mengenal daerah tingkat I dan daerah tingkat II juga tidak ada 

hirarki antara provinsi dengan kabupaten/kota; 

5) No mandate without funding. Penyelenggaraan tugas 

pemerintah di daerah harus dibiayai dari dana Aggaran Belanja 

dan Pendapatan Negara (APBN) 

Namun demikian, UU No. 22 Tahun 1999 mengandung 

beberapa kelemahan-kelemahan yang dapat mengancam 

keberlangsungan otonomi daerah. Adapu kelemahan-kelemahan 

tersebut antara lain: 1) aspek kelembagaan pemerintah daerah yang 

menempatkan posisi DPRD terlalu dominan; 2) akuntabilitas 
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DPRD kepada publik; 3) tidak adanya ruang partisipasi publik 

dalam mengontrol kebijakan publik; 4) kebijakan otonomi aerah 

hanya menguntungkan daerah kaya SDA; dan 5) tidak adanya 

otoritas lembaga yang kuat untuk menyelesaikan konflik yang 

terjadi antar daerah. Karena itulah, UU No. 32 Tahun 2004 

kemudian lahir sebagai revisi dan pengganti UU No 22 Tahun 

1999. 

Pada UU tersebut, urusan politik luar negeri, pertahanan 

dan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan dan agama, masih 

menjadi wewenang pemerintah pusat. Adapun yang menjadi 

wewenang pemerintah daerah sebagaimana termuat pada Pasal 13 

dan Pasal 14, meliputi: 1) perencanaan dan pengendalian 

pembangunan; 2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata 

ruang; 3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat; 4) penyediaan sarana dan prasarana umum; 5) 

penanganan bidang kesehatan; 6) penyelenggaraan pendidikan dan 

alokasi sumber daya manusia potensial; 7) penanggulangan 

masalah sosial; 8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; 9) fasilitasi 

pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 10) 

pengendalian lingkungan hidup; 11) pelayanan pertahanan; 12) 

pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 13) pelayanan 

administrasi umum pemerintahan; 14) pelayanan administrasi 

penanaman modal; 15) penyelenggaraan pelayanan dasar; dan 16) 



37 
 

urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. Demikianlah sekilas perkembangan dasar hukum 

pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. 

Berdasarak dasar hukum otonomi daerah yang ada, setiap 

pemerintah daerah memiliki kesempatan yang besar untuk 

memaksimalkan perannya dalam pembangunan nasional demi 

kesejahteraan rakyat.Pemberlakuan otonomi daerah memberikan 

kesempatan bagi setiap daerah untuk memaksimakan eksplorasi potensi 

daerah yang ada sekaligus meningkatkan kualitas SDM dalam kegiatan 

ekplorasi tersebut, tidak terkecuali pada sektor perikanan.Terkait dengan 

itulah, secara khusus, Kabupaten Sumenep telah memberikan perhatian 

yang lebih pada bidang perikanannya dengan membuat Program Sistem 

Penyuluhan Perikanan (PSPP) yang termuat dalam Peraturan Bupati 

Sumenep No. 15 Tahun 2014. 

 

2.3 Peraturan Bupati Sumenep No. 15 Tahun 2014 

Peraturan Bupati Sumenep No. 15 Tahun 2014 memuat tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.Keberadaan RKPD tahun 

2015 ini sangat penting program-program kesejahteraan bagi masyarakat 

Kabupaten Sumenep.RKPD merupakan pedoman utama pemerintah daerah 

terkait dengan kebijakan yang harus diambil guna meningkatkan kesejhteraan 

masyarakat. Hal iniditegaskan pada Pasal 2 bahwa “Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 memuat tentang kerangkaekonomi 
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daerah, prioritas pembangunan daerah, rencanakerja dan pendanaannya yang 

akan dilaksanakanPemerintah Kabupaten Sumenep”.  

Kemudian, pada Bab III dokumen tersebut memuat tentang 

rancangan kerangka ekonomi daeran dan kebijakan.Bab ini menguraikan arah 

kebijakan ekonomi daerah meliputi kondisi ekonomidaerah, tantangan dan 

prospek perekonomian daerah, arah kebijakankeuangan daerah meliputi arah 

kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakanbelanja daerah dan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.Sedangkan pada Bab IV dimuat 

tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berisi tujuan dan 

sasaran pembangunan, prioritas dan sasaranpembangunan. 

Pada Bab III dikemukakan bahwa arah kebijakan daerah adalah 

melakukan percepatanpembangunan ekonomi yang mengacu pada 

peningkatan kondisi makroekonomi daerah, regional dan nasional, sehingga 

strategi dan kebijakanpembangunan ekonomi daerah diarahkan pada: 

1) Optimalisasi potensi sumber daya daerah sebagai pendorongutama 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

2) Mendorong sektor-sektor potensial sebagai pendorong 

tercapainyapertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagai salah 

satuindikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. 

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranapendukung 

ekonomi masyarakat sehingga berdampak semakinmudah masyarakat 
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dalam mengakses pelayanan dasarmasyarakat dan mengurangi dampak 

negatif terhadap ekonomidan sosial masyarakat. 

4) Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antaradan misi 

pembangunan daerah dengan kualitas belanja daerahsebagai dasar 

kebijakan pembangunan ekonomi daerah. 

Dalam upaya mencapai semua itu didasarkan pada faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal diklasifikasikan kembali dalam faktor kekuatan 

(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) Kondisi internal Kabupaten 

Sumenep yang termasuk di dalamfaktor kekuatan (Strengths) antara lain: a) 

Potensi kegiatan ekonomi kerakyatan di berbagai desa; b) Potensi dukungan 

lembaga sosial-keagamaan yang kuatditingkat grasscroot; c) Potensi 

kekayaan sumber daya alam yang cukup besar; d) Kinerja aparatur 

pemerintahan yang meningkat; e) Komitmen pimpinan daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraanrakyat.Sedangkan kelemahan (Weaknesses) di 

dalam kondisi internal Kabupaten Sumenep antara lain: a) Kualitas SDM dan 

IPM yang masih rendah; b) Angka kemiskinan yang masih tinggi; c) 

Disparitas antara wilayah daratan dan kepulauan; d) Ketersediaan 

infrastruktur yang belum merata; e) Akses masyarakat ke sumber-sumber 

produksi dan permodalanmasih terbatas. 

Adapun faktor eksternal terdiri dari faktor peluang (opportunities) 

dan ancaman(threats). Faktorpeluang (opportunities) yang terdiri dari: a) 

Pembangunan jembatan Suramadu yang membuka danmeningkatkan 



40 
 

mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian; b) Penetapan Madura sebagai 

kawasan ekonomi khusus; c) Dukungan program mandatori dari Pusat dan 

Provinsi yangmendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.Sedangkan faktor 

eksternal lainnya adalah faktor ancaman(threats) yang terdiri dari: a) Iklim 

persaingan yang makin kompetitif; b) Kebijakan dari pusat yang kontra-

produktif, seperti kenaikanharga BBM; c) Potensi pelarian dana masyarakat 

pasca pembangunan jembatanSuramadu. 

Berbagai faktor-faktor kemudian dikombinasikan dan 

menghasilkan rumusan pengembangan prospekperekonomian Kabupaten 

Sumenep yaitu: 

a) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin majudan 

mandiri; 

b) Peningkatan kualitas pelaku usaha serta mengembangkan industri kecil 

dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu 

bersaing di tingkat regional dan nasional; 

c) Peningkatan pembangunan diwilayah kepulauan agarperkembangannya 

makin seimbang dengan kondisi wilayahdaratan; 

d) Pengembangan potensi sumber daya manusia, dan produk lokal; 

e) Pengembangan investasi yang ramah tenaga kerja lokal; 
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f) Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangkamempercepat 

upaya peningkatan kesejahteraan sosialmasyarakat Kabupaten Sumenep 

secara keseluruhan; 

g) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhandasar 

masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya dibidang pendidikan, 

kesehatan, kelautan dan perikanan sertapermukiman; 

h) Menyempurnakan dan mengembangkan pendidikan danmengembangkan 

SDM yang berorientasi pada pengembangankeahlian dan keterampilan; 

i) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraanpemerintahan 

yang profesional dan konsistensi dalam penegakanhukum yang menjamin 

rasa keadilan dan berwibawa. (RKPD 2015) 

Selanjutnya pad Bab IV RKPD 2015 dikemukakan sasaran 

pembangunan Kabupaten Sumenep yang meliputi: a) Mengembangkan sistem 

ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas 

pelaku usaha serta pengembanganindustri kecil dan menengah yang 

mempertimbangkan kebutuhan lokaldan mampu bersaing di tingkat regional 

dan nasional; b) Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka 

mempercepatupaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten 

Sumenep secara keseluruhan; c) Peningkatan pembangunan diwilayah 

kepulauan agarperkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah 

daratan; d) Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan 

pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan 
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keterampilandengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu 

bersaingditingkat regional, nasional dan bahkan dunia internasional; e) 

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan 

dasarmasyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di 

bidangpendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta permukiman; dan 

f) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahanyang 

professional dan konsisten dalam penegakan hukum yangmenjamin rasa 

keadilan dan berwibawa. 

Sasaran-sasaran tersebut menyangkut seluruh bidang kehidupan 

masyarakat Sumenep. Namun demikian, penulis lebih menfokukan pada 

bidang perikanan yang menjadi objek penelitian ini.Berdasarkan RKPD 

Tahun 2015, Program pembangunan daerah untuk urusan Kelautandan 

Perikanan pada Tahun 2015 meliputi: 1) Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap; 2) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, AirPayau dan 

Air Tawar; 3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; 4) 

Program Pengembangan Sarana dan PrasaranaPerikanan; 5) Program 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 6) Program Peningkatan 

Kesadaran dan Penegakan; dan 7) Hukum dalam Pendayagunaan Sumber 

Daya Laut.45Namun demikian, pada penelitian lebih menfokuskan pada 

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 

 

 

                                                             
45RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2015, hal. 139  


