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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kebijakan Publik 

 Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang 

pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan 

itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2009, 20). 

 Selain itu terdapat beberapa pendapat lain yaitu menurut Rudi Salam 

Sinaga (2013, 55) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang 

mencerminkan sikap suatu organisasi terhadap suatu persoalan yang telah, sedang 

atau akan dihadapi. Organisasi yang dimaksud meliputi organisasi pemerintah dan 

swasta. Kebijakan adalah keputusan yang hanya berlaku di wilayah internal 

organisasi pemerintah (aparatur) atau organisasi swasta (karyawan).Sementara 

kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang berlaku bagi secara luas/umum, 

dengan begitu organisasi yang berwenang/mampu membuat kebijakan yang 

berlaku secara luas/umum adalah pemerintah sehingga tepat untuk mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mencerminkan sikap 

pemerintah terhadap suatu persoalan yang telah, sedang atau akan dihadapi oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas menjaga kelangsungan 

hidup dan ketertiban warga negara. 

 Menurut Riant Nugroho (2003, 50-51) setiap hal ada di dunia pasti ada 

tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu 
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untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai tujuan (visi dan misi) 

bersama yang telah disepakti. seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kebijakan Publik 

Sumber: Riant Nugroho (2003: 50-51) 

Dari gambar di atas, jelas bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai 

tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur  berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, 

Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata 

kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk 

mencapai “tempat tujuan” tersebut. Menurut Riant Nugroho D. (20014, 52), 

kebijakan publik bukan berarti mudah untuk dibuat, mudah untuk dilakukan, serta 

mudah untuk di atur karena kebijakan publik berhubungan dengan politik. Jika 

kebijakan publik tersebut dapat untuk dilaksanakan, kemungkinan dalam 

pelaksanaan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu menurut 

Abidin (2004,56-59), tidak keseluruhan kebijakan publik memiliki keutamaan 
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yang sama untuk lakukan proses selanjutnya. Hal tersebut diputuskan tahapan 

penyaringan dengan berbagai serangkaian kriteria. Berikut ini merupakan kriteria 

yang dapat dipakai untuk menentukan kebijakan: 

a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dituju 

dengan sesuatu alternatif kebijakan agar dapat menghasilkan 

tujuan akhir yang ingin dicapai. 

b. Efisien, dana yang dipakai harus sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

c. Cukup, suatu kebijakan dapat berhasil sesuai yang diharapkan 

dengan sumber daya yang ada  

d. Adil 

e. Terjawab, kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat 

memenuhi kebutuhan suatu masalah tertentu dalam masyarakat 

maupun golongan 

Ada beberapa pendapat lainnya mengenai pengertian kebijakan publik. 

Menurut James Anderson (1969, 4) mengatakan: 

” kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi 

suatu masalah atau persoalan” 

  

Dilihat dari konsep kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan daerah 

nomor 9 tahun 2012 tentang penanganan pengemis, geladangan dan anak jalanan 

karena kebijakan tersebut dibuat oleh berbagai pihak dengan banyak 

pertimbangan dan bertujuan untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan. 
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Menurut Anderson (1969, 3-4) konsep kebijakan publik seperti ini 

memiliki berbagai implikasi, yakni: 

a. Fokus perhatian pada saat menejelaskan kebijakan publik 

mengarah pada maksud ataupun tujuan serta bukan perilaku 

secara sembarangan. Kebijakan publik dalam artian luas pada 

sistem politik modern bukanlah sesuatu yang terbentuk begitu 

saja tetapi direncanakan oleh aktor- aktor yang bersangkutan 

pada sistem politik. 

b. Kebijakan adalah arah ataupun metode tindakan yang 

dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pemerintah serta bukan 

merupakan keputusan- keputusan tersendiri. Sebuah kebijakan 

meliputi tidak hanya keputusan untuk menetapkan Undang- 

Undang tentang suatu hal, melainkan juga keputusan-

keputusan serta dengan pelaksanaannya. 

c. Kebijakan yaitu apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh 

pemerintah untuk mengolah perdagangan, mengendalikan 

inflasi, atau mempromosikan perumahan serta bukan apa yang 

diharapkan oleh pemerintah. Jika lembaga legislatif 

memutuskan Undang- Undang yang mewajibkan pengusaha 

untuk menggaji karyawan dengan gaji sedikit menurut 

Undang-Undang, tetapi tidak ada sedikitpun sesuatu yang 

dilaksanakan untuk melakukan Undang-Undang tersebut 

sehingga tidak ada transisi yang muncul dalam perilaku 
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ekonomi, maka dari itu bisa dikatakan bahwa kebijakan publik 

tentang permasalahan ini sebenarnya adalah salah satu dari non 

regulasi upah. 

d. Kebijakan publik mungkin pada bentuknya memiliki sifat 

positif ataupun negatif. Dari segi positif kebijakan mungkin 

mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk 

mempengaruhi sebuah masalah tertentu. Dari segi negatif 

kebijakan mungkin meliputi suatu hasil dari pejabat-pejabat 

pemerintah, tetapi tidak untuk melakukan tindakan dan tidak 

untuk melaksanakan sesuatu tentang suatu kasus yang 

membutuhkan keterlibatan pemerintah. 

2.1.1. Tahap-Tahap Kebijakan 

  Menurut buku yang ditulis oleh Mulyadi (2016, 91) terdapat 

beberapa proses yang harus dilalui oleh suatu kebijakan publik untuk dapat 

dilihat hasil atau dampaknya, terdapat lima tahapan dalam proses 

kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 

kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. 
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Bagan 1. Proses Kebijakan Publik 

Sumber: Budi Winarno (2002, 28-29) 

 Terdapat lima proses dalam kebijakan publik, yang pertama adalah 

pembuatan agenda, pejabat-pejabat yang dipilih serta diangkat 

memposisikan kasus kepada perencanaan publik. Sebelum itu untuk kasus-

kasus ini bersaing terleih dahulu agar bisa masuk dalam perencanaan 

kebijakan. Jadi beberapa hambatan masuk menuju perencanaan kebijakan 

para pembuat kebijakan. Dalam tahapan ini suatu hambatan mungkin tidak 

disangkutkan sama sekali serta ada beberapa yang berbeda penjelasan 

untuk kasus itu, ditunda dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Kedua yaitu tahap formulasi kebijakan. Kasus yang sudah ada di 

dalam perencanaan kebijakan selanjutnya dibicarakan oleh para perumus 

kebijakan. Kasus-kasus tadinya dijelaskan hingga selanjutnya ditemukan 

pemecahan kasus yang terbaik. Penyelesaian kasus tersebut berawal dari 

bermacam-macam alternatif yang ada. Sesuai berdasarkan usaha sebuah 

kasus untuk bisa masuk dalam perencanaan kebijakan, pada tahapan 

pembuatan kebijakan, masing- masing alternatif berlomba agar bisa dipilih 

sebagai kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan kasus. Pada 

proses ini, setiap aktor akan bersaing untuk mengajukan cara penyelesaian 

kasus yang terbaik. 

IMPLEMENTSI 

KEBIJAKAN 

EVALUASI KEBIJAKAN 
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Ketiga yaitu tahap adopsi kebijakan. Dari banyaknya alternatif 

kebijakan yang disarankan oleh semua pembuat kebijakan, pada akhirnya 

satu dari sekian alternatif kebijakan tersebut diambil dengan dorongan dari 

sebagian besar legislatif, kesepakatan antara pemimpin lembaga atau 

keputusan peradilan.  

Keempat yaitu proses implementasi kebijakan. Sebuah program 

kebijakan hanya akan menjadi sebuah catatan-catatan elit, jika program itu 

tidak dimplementasikan. Oleh sebab itu, program kebijakan yang sudah 

dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah wajib 

diimplementasikan, yaitu dijalankan oleh badan-badan administrasi 

ataupun anggota pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang sudah 

dipilih, diimplementasikan oleh unit-unit administrasi yang mengerahkan 

sumberdaya finansial dan sumber daya manusia. Untuk tahapan 

implementasi ini, bermacam-macam keperluan mungkin akan saling 

bersaing. Beberapa yang lain mungkin akan ditolak oleh para 

implementor. 

Kelima yaitu tahap penilaian 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, memperbaiki masalah yang dihadapi 

masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-
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kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah 

meraih dampak yang diinginkan\ 

Proses kebijakan publik adalah proses yang berlangsung secara terus 

menerus, ketika suatu kebijakan telah berada pada fase evaluasi kebijakan, 

proses tersebut akan kembali pada proses perumusan masalah apabila 

kebijakan tersebut tidak memberikan dampak seperti apa yang diinginkan, 

dan akan melalui tahapan lagi seperti pada gambar 2.1. Penelitian ini akan 

mengkaji permasalahan banyaknya pengemis, gelandangan dan anak 

jalanan melalui tahap penyusunan agenda/agenda setting kebijakan 

penangana pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Malang. 

Selain itu ada beberapa unsur yang wajib ada dalam kebijakan 

publik. Menurut Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari 

implementasi kebijakan yang harus ada yaitu:  

a. Unsur pelaksana 

Untuk Unsur pelaksana sendiri adalah pelaksana implementasi 

kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan 

(2006:28) yaitu Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang 

menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan 

sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan 

strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, 

penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, 

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”. 
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Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan 

publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan 

Franklin dalam Tachjan (2006i:27) 

 ”Bureaucracies are dominant in the implementation of programs 

and policies and have varying degrees of importance in other 

stages of the policy process. In policy and program formulation 

and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, 

although they are not dominant”.  

 

Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan 

dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi 

dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai 

peranan besar namun tidak dominan. 

b. Adanya program yang dilaksanakan.  

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa 

tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau 

proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006i:31) 

bahwa ”Implementation is that set of activities directed toward 

putting out a program into effect”. Menurut Terry dalam Tachjan 

(2006:31) program merupakan; 

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes 

future use of different resources in an integrated pattern and 

establish a sequence of required actions and time schedules for 

each in order to achieve stated objective. The make up of a 

program can include objectives, policies, procedures, methods, 

standards and budgets”. 

 

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat 

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan 

digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut 
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menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan 

budjet.  

 

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri 

dari beberapa tahap yaitu: pertama merancang bangun (design) 

program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, 

penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu; kedua 

melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan 

struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, 

prosedur dan metode yang tepat; ketiga membangun sistem 

penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat 

guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 

2006:35). 

c.  Target group atau kelompok sasaran.  

Unsur yang terakhir adalah kelompok sasaran. Menurut Tachjan 

(2006i:35) mendefinisikan bahwa: ”target group yaitu sekelompok 

orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang 

atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 

kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa 

karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: jumlah 

kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta 
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kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas 

implementasi. 

2.2. Implementasi Kebijakan 

  Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam 

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dimplementasikan agar 

mempunyai pengaruh atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dilihat 

dalam pengertian luas, yaitu tahap dari suatu proses kebijakan segera sesudah 

penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandangan secara luas mempunyai 

makna pelaksanaan Undang-Undang dimana bermacam-macam aktor, organisasi, 

prosedur, serta teknik bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan dalam usaha 

untuk mencapai tujuan kebijakan atau program-program. Menurut peneliti 

Ripley&Franklin (1982) menyatakan: 

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 

keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.” 

Sebutan implementasi menunjukan lebih kepada sejumlah kebijakan yang 

menyesuaikan pernyataan makna tentang tujuan-tujuan suatu program serta hasil-

hasil yang ingin dicapai oleh para pejabat pemerintah. Implementasi meliputi 

tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan dari berbagai aktor, terkhusus para 

birokrat yang dimaksudkan guna membuat program berjalan. Sementara itu, 

Grindle (1980) juga memberikan pandangannya tentang implementasi sebagai 

berikut: 

 “secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan 

(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan kebijakan 

pemerintah.” 
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Dengan demikian, kebijakan publik menterjemahkan ke dalam program-

program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

dinyatakan kedalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa 

dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-

program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-proyek yang lebih 

spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-

proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan 

kebijakan, serta perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu 

program. 

Menurut Van Meter dan Van horn (1975) membatasi masalah implementasi 

kebijakan sebagai berikut: 

 “sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 

(atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.” 

Tindakan-tindakan ini 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 

maupun kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu 

ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai 

sebelum tujuan dan saran-saran ditetapkan atau di identifikasi oleh keputusan-

keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi setelah 

undang-undang ditetapkan dan dana  disediakan untuk membiayai implementasi 

kebijakan tersebut.(Winarno, 2012,146) 
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2.2.1. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Dan Keberhasilan 

Implementasi Kebijakan 

 Dalam proses implementasi kebijakan, semua kebijakan tidak akan 

berjalan sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang menghambat 

berjalannya implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn 

(1984, 239-245) dalam buku yang dikutip oleh Purwanto dan 

Sulistyastuti (2012, 14-16). Implementasi yang sempurna tidak akan 

tercapai dengan beberapa hambatan sebagai berikut, yaitu: 

a. Adanya masalah pada kondisi eksternal. Kegagalan 

implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa 

jadi karena faktor-faktor diluar organisasi yang menjadi 

penyebab utama kegagalan implementasi. Misalnya terjadinya 

krisis moneter, bencana tsunami, gempa bumi, dll. Berbagai 

faktor eksternal tersebut menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk 

di kontrol oleh para policy maker maupun implementor 

kebijakan. 

b. Waktu serta sumberdaya masih belum tersedia secara baik. 

Hambatan waktu dan sumberdaya merupakan suatu yang klasik. 

Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumberdaya yang 

memadai. Namun demikian, persoalannya, sumberdaya bukan 

suatu yang berlimpah sehingga suatu kebijakan harus 

berkompetisi dengan kebijakan yang lain untuk mendapatkan 

kecukupan sumberdaya tersebut. Konsekuensi yang harus 
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diterima kondisi ideal tercukupinya sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan tidak akan terwujud. 

c. Kebijakan bukan berdasarkan pada dasar pemikiran (teoritis) 

yang kuat tentang hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara 

kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Persoalan ini sangat 

terkait dengan apa yang disebut sebagai error type three 

(kesalahan tipe ketiga); suatu kondisi dimana seorang  policy 

analyst atau policy maker memecahkan masalah publik yang 

keliru dirumuskan. Kesalahan yang demikian ibarat seorang 

dokter yang memeberikan resep obat untuk suatu penyakit yang 

didiagnosis secara keliru. Akibatnya obat yang diberikan tdak 

cocok dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga 

meskipun obat tersebut telah diminum maka penyakit pasien 

tidak akan sembuh. 

d. Relasi sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya kurang 

bersifat langsung. Sering kali terjadi suatu kebijakan akan 

menimbulkan dampak (tercapainya tujuan yang ditetapkan) 

dalam waktu yang lama atau terjadi time lag sehingga 

implementasi kebijakan tidak akan secara cepat dapat diketahui 

keberhasilannya. 

e. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri. Mereka sangat 

tergantung pada aktor lain. Fakta yang ada menunjukan bahwa 
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prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah 

adanya dukungan semua sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu 

sumberdaya finansial, teknologi, politik, informasi, Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dll. Repotnya, berbagai 

sumberdaya tersebut tersebar dalam berbagai lembaga atau 

orang-orang yang berbeda. Sehingga keberhasilan implementasi 

sangat dipengaruhi bagaimana kemampuan implementor untuk 

melakukan konsolidasi berbagai sumberdaya tersebut dengan 

cara melakukan exchange (pertukaran) yang bersifat legal 

(diperbolehkan oleh hukum). 

f. Masih kurangnya ada perjanjian yang bersifat umum antara para 

aktor tentang tujuan kebijakan serta cara mencapainya. 

Implementasi kebijakan sangat jarang dilakukan oleh aktor atau 

lembaga tunggal. Berbagai penelitian terkini menunjukan 

adanya kecenderungan dimana kebijakan yang dirumuskan oleh 

para politisi menghendaki struktur implementor yang bersifat 

multiple agencies (pelibatan banyak aktor dan lembaga) untuk 

melaksanakannya. Problem besarnya, karena suatu kebijakan 

merupakan hasil kompromi politik maka tujuan dan sasaran 

kebijakan sering tidak dirumuskan secara jelas. Akibatnya para 

implementor tersebut bisa jadi memiliki interpretasi yang 

berbeda-beda satu dengan yang lain yang bisa berujung pada 

kegagalan implementasi suatu kebijakan. 
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g. Kurang adanya sebuah keadaan terjadinya komunikasi dan 

koordinasi yang baik. Koordinasi dan komunikasi merupakan 

dua hal yang mudah diucapkan akan tetapi paling sulit untuk 

dilakukan. Situasinya akan lebih sulit lagi ketika pra-kondisi 

untuk terwujudnya komunikasi dan koordinasi tidak ada, 

misalnya: persamaan presepsi tentang masalah yang 

dikomunikasikan (tujuan kebijakan atau program), persamaan 

kepentingan, sarana komunikasi yang memadai, dll. 

 Selain faktor yang mempengaruhi hambatan berjalannya 

implementasi, ada juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi. Menurut Edward (1980) dalam buku Subarsono (2006), 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1). 

Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijkan harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi; 

(2). Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumberdaya tersebut dapat berwujud kompetensi implementor, dan 

sumberdaya finansial; (3). Disposisi. Disposisi adalah watak dan 

karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis; (4). Struktur birokrasi. Struktur organisasi 
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yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

2.2.2. Keterlibatan Publik dalam Implemenetasi Kebijakan 

 Bersumber dari buku Purwanto dan Sulistyastuti (2012, 78- ) yang 

mengutip dari Stich & Eagle (2005) dan Deleon(2001) harus dimengerti 

bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan atau program tidak dilaksanakan 

dalam ruang hampa. Implementasi dapat terjadi jika sebuah daerah yang 

dalamnya memiliki beberapa faktor yaitu: keadaan geografis, keadaan 

sosial, ekonomi serta politik yang mempunyai andil utama pada aktivitas 

implementasi. Di sebagian faktor-faktor tersebut, faktor politik yang 

dirasa memiliki dampak yang cukup berpengaruh, sekalipun pada 

awalnya variabel politik dianggap kurang berguna pada proses 

implementasi. Opini yang seperti itu memang tidak bisa dilepaskan dari 

dampak paradigma dikhotomi politik- administrasi yang dibuat oleh 

Wilson (1887). 

 Suatu implementasi kebijakan kadang kala cuma dipandang 

sebagai tahapan manajemen: bagaimana kebijakan (sering digampangkan 

sebagai peraturan hukum) diatur. Dewasa ini gagasan tentang dikhotomi 

politik-administrasi telah ditinggalkan. Sebab dalam kenyataannya 

implementasi kebijakan ternyata tidak sekedar sebagai kegiatan 

manajerial akan tetapi juga merupakan kegiatan yang bersifat politis. 

 Lebih lanjut Torenviled dan Thomson (2003), menyebutkan 

adanya tawar-menawar politik (political bargaining) dalam proses 
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implementasi. Political bargaining merupakan realitas yang tidak dapat 

dihindarkan ketika proses implementasi terjadi di ranah publik yang 

mengandung kepentingan yang berdifat heterogen. Ada kelompok yang 

memperoleh manfaat positif dari implementasi suatu program. Akan 

tetapi ada juga sebagian anggota kelompok tersebut yang menderita 

kerugian akibat implementasi program tersbut. Disinilah proses tawar-

menawar menjadi bagian integral dalam proses implementasi. 

 Dalam keadaan yang seperti ini, pihak-pihak yang telah dirugikan 

akan berusaha mempengaruhi agen pelaksana untuk melaksanakan 

penundaan. Sementara itu pihak-pihak yang akan beruntung akan 

menekan agar implementasi bisa cepat dilakukan.  

 Tinggi muatan politik dalam prosedur implementasi terjadi karena, 

sebagaimana telah disebutkan, implementasi melibatkan banyak 

stakeholder. Menurut Kiviniemi (1986) menyebutkan adanya non 

governmental actors yang ikut berinteraksi dalam proses implementasi 

membuat proses implementasi mejnadi dinamis. Menurut perspektif 

Kiviniemi (1986), non governmental actors tersebut juga disebut sebagai 

faktor lingkungan dalam proses implementasi. Lingkungan kebijakan 

yang kondusif tentu akan menciptakan kondisi yang memungkinkan  

implementasi untuk dapat berhasil. Sebaliknya lingkungan kebijakan 

yang buruk justru akan membuat implementasi kebijakan menjadi 

terhambat atau gagal sama sekali. Dengan demikian faktor lingkungan 

memberikan pengaruh pada proses implementasi.  
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2.2.3. Indikator Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan 

 Dalam buku Purwanto dan Sulistyastuti (2012, 102) menjelaskan 

bahwa untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu implementasi gagal 

atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap 

kinerja tersebut. Bantuan yang bisa digunakan oleh seorang peneliti 

untuk bisa menilai baik ataupun buruknya kinerja implementasi sebuah 

kebijakan disebut indikator. Indikator yaitu sarana penting dalam 

mengevaluasi kemampuan implementasi pada suatu kebijakan. Dengan 

adanya indikator maka peneliti mampu memahami berhasil atau gagalnya 

implementasi pada suatu kebijakan, program atau proyek. Berikut 

merupakan ciri-ciri indikator yang baik yaitu: 

a. Mempunyai koneksi dengan kebijakan ataupun program yang 

nantinya akan dipertimbangkan. Hal ini sangatlah jelas, 

indikator yang baik meskipun menggambarkan kebenaran 

kebijakan dan program. Sebagai cerminan, kebijakan atau 

program kesehatan tentu keberhasilannya tidak sesuai apabila 

diukur dengan indikator bidang pendidikan. Indikator yang 

sesuai untuk menilai keberhasilan kebijakan atau program pada 

bidang kesehatan misalnya: angka kematian bayi, angka 

kematian ibu melahirkan, angka kesakitan dll.  

b. Memadai, dalam artian total indikator yang digunakan 

mempunyai kapasitas menggambarkan dengan lengkap keadaan 

tercapaianya tujuan suatu kebijakan. Tidak ada cara yang jelas 
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tentang berapa jumlah indikator yang harus dimiliki ketika akan 

mengukur realitas kebijakan publik yang dievaluasi. Rambu-

rambu yang dapat dipegang adalah semakin kompleks tujuan 

kebijakan yang ingin dicapai maka akan semakin banyak 

indikator yang dibutuhkan. Meskipun demikian, indikator yang 

ideal adalah indokator yang sederhana. Dalam arti jumlah 

sedikit, akan tetapi mampu menggambarkan realitas kebijakan 

yang dievaluasi. 

c. Data yang dibutuhkan mudah untuk didapatkan dilapangan 

sehingga tidak akan menyulitkan evaluator. Selain itu, data yang 

mudah diperoleh tadi juga akan menghemat tenaga, biaya dan 

waktu yang dibutuhkan evaluator. Sebagaimana telah disebutkan 

di poin kedua diatas, indikator yang baik ternyata tidak selalu 

jumlahnya banyak dan sulit dicari. Semakin mudah dan 

gampang mencarinya maka indikator tersebut justru memenuhi 

syarat sebagai indikator yang baik. 

d. Penunjuk yang kita rangkai baiknya juga melengkapi standart 

nasional, bahkan lebih bagus lagi apabila dapat memenuhi 

standart internasional. Indikator yang memenuhi berbagai 

standar tersebut akan memberi keuntungan, antara lain: 1) hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh peneliti tentang suatu kebijakan 

akan mendapat pengakuan pada level nasional maupun 

internasional; 2) perolehan dari evaluasi tersebut juga bisa 
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dibandingkan dengan kebijakan atau program yang sesuai di 

tempat yang berbeda 

2.3. Permasalahan Sosial Kota Malang 

Di Indonesia saat ini masih saja adanya permasalahan negara. Terlebih 

pada permasalahan sosial ekonomi. Indonesia masih menjadi negara berkembang 

karena dalam masyarakatnya masih banyak yang terkena permasalahan sosial 

ekonomi. Hal yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah kurang 

terpenuhinya pendidikan pada masyarakat sehingga berpengaruh pada 

perekonomian.  

Di Kota Malang saat ini masalah sosial ekonomi adalah terkait 

kemiskinan. Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat 

dijelaskan yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat 

memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk 

mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Tekanan ekonomi yang terus 

menerus mendorong menjadikan banyak masyarakat lebih memilih sebagai 

pengemis bahkan sampai menjadi gelandangan baik untuk aktivitas harian 

maupun musiman. 

 Anak-anak yang masih dibawah umur pun terkadang juga dipergunakan 

untuk meminta minta dan hidup di jalanan. Menurut Awan Sudiawan (2006) 

dalam jurnal yang ditulisi oleh Oktaviana, Zukhri, dan Meitriana menjelaskan 

bahwa Mengemis adalah seseorang yang meminta uang atau barang kepada orang 

lain yang tidak mempunyai keharusan sosial untuk mempertanggung jawabkan 

kehidupannya, dengan tidak memberikan jasa-jasa. Pengemis bersumber dari kata 
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emis dan mengemis. Kata emis mempunyai dua penjelasan (1) meminta-minta 

sedekah dan (2) meminta dengan merendahkan dirinya dan dengan penuh 

keinginan. Sedangkan untuk kata mengemis adalah menunjukan seadaanya tanpa 

ada niat yang penting, asal-asalan dan memperoleh uang dari orang lain serta tidak 

mempunyai nilai seni.  

Menurut Gede Sedana (2006) dalam jurnal yang sama, hal yang 

menyebabkan orang menjadi pengemis dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu (a) 

penyebab internal yang mencakup kemiskinan individu dan keluarga, faktor umur, 

rendahnya pendidikan, rendahnya ketrampilan, serta sikap mental, dan (b) 

penyebab eksternal yaitu meliputi keadaan pertanian, keadaan prasarana fisik, 

kurangnya akses informasi dan modal usaha, keadaan permisif masyarakat, 

lemahnya penanganan pengemis, serta musibah. Lebih lanjut terdapat faktor lain 

penyebab kegiatan mengemis yang dalam hal ini dilakukan oleh anak-anak, yakni 

(1) penghasilan mengemis yang menguntungkan; (2) adanya tuntutan gaya hidup 

mencakup pola makan, uang jajan, fashion, dan majunya teknologi; (3) tidak 

adanya aturan yang ketat; dan (4) sikap masyarakat yang seolah membiarkan dan 

menerima keberadaan pengemis (Setyaningrum, 2014:16). 

 Selain itu, dijelaskan oleh Purnama dan Yuliani (2015) mengenai 

gelandangan yang merupakan permasalahan sosial berakumulasi dan terinteraksi 

yang berasal dari berbagai macam persoalan seperti halnya kemiskinan, 

pendidikan yang rendah, sedikitnya keahlian kerja yang di milikinya, pengaruh 

wilayah, masalah sosial-budaya, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Terdapat 

cerminan persoalan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: 1). Masalah 
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kemiskinan. kemiskinan membuat seorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan 

dasar dan tidak dapat mencapai pelayanan umum hingga tidak bisa meningkatkan 

kehidupan pribadinya serta keluarganya dengan layak; 2). Masalah Pendidikan. 

Pada dasarnya tingkatan pendidikan pengemis dan gelandangan pada umumnya 

rendah hingga menjadi halangan untuk memperoleh pekerjaan yang layak; 3). 

Masalah keahlian kerja. Umumnya gelandangan dan pengemis tidak mempunyai 

keahlian kerja yang cocok dengan standart pasaran kerja; 4). Masalah sosial 

budaya, terdapat beberapa faktor sosial-budaya yang menyebabkan orang tersebut 

menjadi gelandangan dan pengemis salah satu contohnya yaitu kurangnya 

sosialisasi terhadap masyarakat lain yang mengakibatkan kurangnya komunikasi 

dan kurangnya relasi untuk mendapatkan pekerjaan; 5). Rendahnya harga diri 

kepada sekelompok orang, yang mengakibatkan seseorang itu tidak dimiliki rasa 

malu untuk minta-minta; 6). Sikap pasrah pada nasib. Mereka berfikir bahwa 

kemiskinan ialah keadaan mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah 

nasib, sehingga tidak ada keinginan untuk melakuan perubahan (Purnama, dkk, 

2015). 

 Menurut Purnama dan Yuliani (2015) juga menjelaskan resiko dari 

gelandangan dan pengemis (gepeng) yaitu dengan adanya gelandangan dan 

pengemis yang ada di tempat-tempat umum akan mengakibatkan banyaknya 

permasalahan sosial di antara kehidupan masyarakat yaitu: 1). Masalah 

lingkungan (tata ruang). Gelandangan dan pengemis umumnya tidak mempunyai 

rumah tetap, hidup di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk 

ditempati, seperti: taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh sebab itu, 
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keberadaan mereka di kota-kota besar sangatlah menganggu ketertiban umum, 

ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota; 2). Masalah 

kependudukan. Gelandangan dan pengemis yang hidup berkeliaran di jalanan dan 

tempat umum, mayoritas tidak mempunyaii kartu identitas (KTP/KK) yang 

tercantum di kelurahan (RT/RW) setempat serta sebagian besar dari mereka hidup 

bersama sebagai suami istri tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah; 3). 

Masalah keamanan dan ketertiban. Banyaknya gelandangan dan pengemis di 

suatu wilayah dapat mengakibatkan kerawanan sosial, menggangu keamanan dan 

ketertiban di wilayah tersebut; 4). Masalah kriminalitas. Tidak dapat di sangka 

sangat banyak faktor yang menyebabkan kriminalitas ini dilakukan oleh 

gelandangan dan pengemis di tempat yang ramai mulai melakukan pencurian, 

kekerasan hingga sampai pada pelecehan seksual sering sekali terjadi. Kriteria lain 

menurut Cahyo, Hidayatullah , Widjanarkobahwa gelandangan yaitu mereka yang 

bertempat tinggal dan terkonsentrasi di bawah jembatan, kuburan, pinggir rel 

kereta api, emperan toko, taman-taman, atau dikawasan yang tidak layak untuk 

tempat tinggal ( Cahyo, dkk, 2006).  


