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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasikan kebijakan adalah suatu penerapan suatu kebijakan yang 

telah di rumuskan. Implementasi kebijakan salah satu hal yang lebih penting 

daripada pembuatan kebijakan, karena fase ini mewakili langkah yang 

menjembatani tujuan awal yang sudah di rumuskan  

Implementasi kebijakan prinsipnya  ialah agar cara  dapat mencapai tujuan 

kebijakannya. Tidak kurang dan tidak lebih. Berbagai implementasi bisa dengan 

jelas diamati dari program proyek hingga melalui kegiatan. Model ini mekanisme  

mengadaptasi manajemen yang biasa, khususnya manajemen sektor publik. 

Kebijakan di turunkan dalam bentuk program, yang direduksi kemudian menjadi 

proyek dan akhirnya pada diwujudkan dalam kegiatan pemerintah, masyarakat 

dan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. 

Dalam Budi Winarno
14

  van  horn dan  van metr mengartikan bahwa 

implememtasi kebjakan publik adalah langkah dalam keputusan sebelumnya. 

Langkah-langkah ini termasuk upaya untuk  keputusan ke dalam tindakan 

operasional selama periode waktu yang sudah di tentukan, atau untuk 

melanjutkan upaya agar tercapair dan ditentukan oleh keputusan kebijakan oleh 

                                                           
14

 Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media 
Pressindo.hal 146-147 
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organisasi publik yang bertujuan untuk menggapai sebuah tujuan yang telah di 

tetapkan. 
15

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Bahwa pelaksanaan kebijakan 

tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditentukan oleh keputusan politik. 

Implementasi oleh karena itu merupakan sebuah proses sautu kegiatan yang 

mana dilakukan oleh pelaku yang berbeda, yang mana pada akhirnya  akan 

mengarah pada sebuah hasil yang sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut. 

2.2 Teori Implementasi 

 Implementasi ialah pelaksanaan atau tindakaan sebuah dari  rencana sudah  

yang sudah disusun matang secara. Implementasi dilakukan biasa setelah 

perencanaan sudah dianggap sah. Subarsono, mengatakan sebagian teori dari 

para ahli tentang implementasi kebijakan, sebagai berikut: 

A. Teori George C. Edward 

EdwardIII
16

berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel, yaitu: 

(1) Komunikasi ialah berhasilnya suatu kebijakan implementasi agar 

mensyaratkan mengetahui implementor apa harus yang dilakukan, yang 

menjadi dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran,sehingga mengurangi akan distorsi implementasi. (2) 

                                                           
15

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan publik teori dan proses. Media Presindo Yogyakarta, hal 146-147 
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Sumber daya dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten terhadap isi 

kebijakan, tetapi pelaksanaannya tidak efektif kecuali implementasi sumber 

daya diimplementasikan. (3.) Dsiposisi adalah kepribadian serta karakter dari 

Implementer, seperti pengabdian. Bilamana implementasi mempunyai 

pengolahan yang bagus, pelaksanaan bisa  mengeksekusi  kebijakan serta 

bagimana keinginan dari  pembuat kebijakan. Jika Anda mempeunyai satu 

pandangan beda dari penggagas kebijakan, makan  pengaplikasian sebuah  

kebjiakan tidak akan efisien. (4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang 

mana mempunyai  bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

mempunyai dampak yang berarti pada  pelaksanaan kebijakan.  

 

B. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

Van.Meter dan V. Horn dalam suharsono mengatakan jika ada enam 

variabel yang memmengaruhi cara kerja implementasi, yaitu: 

a.) Standar dan sasran kebijakan yang harus diwujudkan dengan standar dan 

tujuan kebijakan yang jelas dan terukur.  

b.) Sumber daya yang memerlukan dukungan sumber daya untuk menerapkan 

kebijakan adalah sumber daya manusia dan bukan manusia.  

c.) Program atau hubungan antarlembaga untuk melaksanakan program ini 

memerlukan koordinasi yang diperlukan dan koordinasi antara lembaga 

untuk memastikan keberhasilan program, dan dukungan dan koordinasi 

dengan organisasi lain.  
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d.)  Karakteristik tenaga administrasi meliputi birokrasi, norma dan pola 

hubungan yang timbul dari birokrasi yang akan mempengaruhi 

pelaksanaan suatu program. 

e.) Kondisi politik, kondisi sosial, serta kondisi ekonomi, variabel berikut 

termasuk sumber daya ekonomi dan dan  lingkungan yangmana  bisa 

menjadi pendukung berhasilnya sebuah  implementasi kebijakan. 

f.)  Disposer pelaksana mencakup tiga poin penting: respons pelaksana 

terhadap kebijakan, kesediaan untuk mengimplementasikan kebijakan, 

kesadaran, pemahaman kebijakan, kekuatan disposisi pelaksana, dan 

preferensi untuk nilai yang dimiliki oleh penegak. Kondisi sosial, 

ekonomi dan politik.
17

 

2.3 Dekonsentrasi 

Dalam konteks pemindahan wewenang, ini bukan bagian dari pengertian 

desentralisasi dalam arti luas. Dekonsentrasi pada gilirannya terkait dengan dari 

kebalikan dalam arti desentralisasi desentralisasi karena desentralisasi distribusi 

menekankan kekuatan yang pusat memperkuat dan kekuatan menstabilkan di 

pusat wilayah tersebut. 

Kebijakan ini dianggap populer tidak Indonesia di reformasi sejak pasca 

krisis, serta pengalaman yang tidak di masa menyenangkan lalu ketika berkuasa 

ORBA. Ketika dekonsentrasi dikaitkan desentralisasi dengan tugas-tugas dan 
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bantuan yang diatur oleh UU 32/2004, dapat dipahami ketika banyak pendapat 

diundang. di wilayah Republik Indonesia. 

Menurut undang-undang, dekonsentrasi adalah salah satu pilar yang berupaya 

menyeimbangkan struktur pemerintahan Indonesia, terutama yang berkaitan 

dengan persatuan dan kesatuan di wilayah Republik Indonesia. 

Menurut  Dore dan Woodhill
18

 dekonsentrasi dipahami sebagai proses tata 

kelola di mana bidang manajemen diciptakan untuk tujuan efisiensi manajemen 

program.  

Implementasi dekonsentrasi ditentukan oleh pemerintah pusat, baik secara 

umum atau terbatas pada manajer daerah di suatu daerah. Selain itu, dekonsentrasi 

juga mencakup transfer kekuasaan terbatas dalam hal pengambilan keputusan 

khusus dan manajemen fungsional melalui sarana administratif di berbagai tingkat 

organisasi, tetapi masih di bawah kekuatan hukum yang sama dari pemerintah 

pusat. Karena alasan ini, dekonsentrasi sering dianggap sebagai pseudo-

desentralisasi atau desentralisasi yang sebenarnya, karena tidak mengandung dan 

melaksanakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan lokal. 

Munculnya konsep dekonsentrasi terjadi ketika fungsi dan kegiatan 

pemerintah meningkat, yang merupakan gejala kesenjangan yang melebar antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dekonsentrasi muncul dari kebutuhan 

masyarakat untuk berurusan secara intensif dengan pemerintah pusat. Munculnya 
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dekonsentrasi ditandai oleh pembentukan dan operasionalisasi sejumlah kantor 

parlemen dan pemerintahan di luar ibukota. 

Perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi yang diusulkan oleh Ateng 

Syafrudin adalah desentralisasi, yang mengalihkan sebagian kekuasaan dari 

pemerintah pusat ke badan lokal atau badan bawah, yang mendelegasikan 

beberapa wewenang antara badan-badan pusat atau sub-pemerintah. . Inilah 

sebabnya mengapa kebijakan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia 

sama pentingnya dengan kebijakan desentralisasi. 

2.4 Program Keluarga Harapan 

2.4.1 Pengertian tentang PKH 

Program Keluarga Harapan yang bisa juga disebut "PKH", merupakan 

suatu program sosisal  pendukungan bersyarat untuk keluarga miskin yang 

didefinisikan sebagai KPM atau Keluarga Penerima Manfaat.. Untuk 

mempercepat pengurangan kemiskinan, Indonesia pemerintah telah 

memperkenalkan Progeam Keluarga Harapan  sejak 2007.  Sebagai salah 

satu program bantuan bersyarat,PKH juga memberi KPM, utamanya  wanita 

hamil dan juga anak - anak, akses ke berbagai fasilitas kesehatan dan 

pendidikan di daerah. Manfaat dari PKH juga di dorong agar melibatkan 

para penyandang cacat dan lansia dengan cara mempertahankan tingkat 

kesejahteraan sosial mereka sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan 

kegembiraan Presiden Indonesia. 
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Mengingat bahwa jumlah orang miskin di Indonesia masih 

menyumbang 10,86% dari total populasi atau 28,01 juta pada Maret 2016, 

misi utama PKH untuk memerangi kemiskinan menjadi semakin penting 

(BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target pengurangan kemiskinan 

menjadi 7-8% pada tahun 2019, seperti yang dinyatakan dalam RPJMN 

2015-2019. PKH juga di inginkan bisa memberikan kontribusi secara 

signifikan dalam mengurangi angka masyaratkan miskin, mengurangi 

kesenjangan (rasio Gini) sambil meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 

 

2.4.2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 

Menteri Sosial Republik Indonesia, Mengingat: 

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Orang 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  
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(4) Keputusan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5294);  

(5) Keputusan Pemerintah No. 63 tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya 

yang tidak dikelola dengan baik melalui pendekatan regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);  

(6) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 8);  

(7) Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);  

(8) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang distribusi bantuan 

sosial nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 156); 

(9) Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Prosedur Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

1845) sebagaimana telah diubah oleh Menteri Sosial No. 14 tahun 2017 

yang mengubah Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Prosedur Kementerian Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia, 2017, Nomor 1125); 

(10) Peraturan No. 10 Menteri Sosial tahun 2016 tentang mekanisme 

penggunaan data terintegrasi tentang program-program untuk 
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manajemen yang lebih buruk (Lembaran Negara Republik Indonesia 

2016 No. 705);  

(11)  Peraturan Menteri Keuangan No. 254 / PMK.05 / 2015 tentang 

pengeluaran bantuan sosial di kementerian / lembaga negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia, 2015, No. 2047), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 228 / PMK.05 / 2016 tentang 

amandemen dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 254 / PMK.05 / 

2016 tentang pengeluaran bantuan sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); 

 

 


