
BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 
2.1. Pengertian Kebijakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan 

pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. 

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan 

atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan 

pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang 

paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses 

pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi 

berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya 

berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme 

politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan 

eksplisit. 

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk 

umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum 

kepada seseorang untuk bergerak.Secara etimologis, “kebijakan” adalah 

terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara 

matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-
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kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan 

keputusan. 

 Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat 

bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut : 

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat 

perhatian dari pemerintah. 

2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan 

oleh pemerintah. 

3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk 

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. 

4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar 

mencapai hasil. 

5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil 

kebijakan. 

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan 

bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat.  

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu 

adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 

masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa 

kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk 
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mencapaisuatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) 

elemen, yaitu : 

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. 

2. Taktik atau straregi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi. 

 Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) 

memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 

1.   Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. 

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. 

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. 

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. 

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. 

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implicit. 

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. 

8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi. 

9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah. 

10.  Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
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Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) 

mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , 

“kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi 

sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan 

pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. 

Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah 

kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan 

(goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, 

proposal dan grand design (Suharno, 2010 : 11). 

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2009: 12) kebijakan harus 

dibedakan dengan kebijaksanaan.Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang 

berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian 

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, 

sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E. 

Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of 

actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan 

yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi 

Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa 

yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yangdiusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) 
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dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai 

alternatif yang ada. 

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga 

menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan 

yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka 

yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat 

kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah 

kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan 

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan 

untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di 

antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

 

2.1.1. Tahap-tahap Kebijakan 

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn, 

(2003) adalah sebagai berikut : 

1.  Penyusunan Agenda  

Penyusunan agendaadalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai 

apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 

dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah 
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publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak 

mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam 

penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang 

akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) 

sering di sebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues 

biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor 

mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan 

pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William N. Dunn 

(2003), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik 

tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah 

tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. 

2. Formulasi Kebijakan  

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih 

sebagai kebijakan yang di ambil untuk memcahkan masalah. 

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. 
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Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana 

melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah. 

4. Implementasi Kebijakan  

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian 

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut 

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan 

dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, 

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi 

kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, 

maupun tahap dampak kebijakan. 

 
2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan 

Menurut Suharno (2010: 52-53) proses pembuatan kebijakan merupakan 

pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. 

Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga 

dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, 

sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended 

risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan 

selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi 

kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah: 
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1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau 

membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. 

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama 

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro 

disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang 

hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan 

diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang 

berkaitan dengan hak tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu 

diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, 

terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan. 

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat 

keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi 

merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan. 

4.  Adanya pengaruh dari kelompok luar 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan 

besar. 

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman 

sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau 

keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang 

dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno, 2010: 

52-53). 
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2.2. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

2.2.1. Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 

tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan 

yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah 

undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan 

implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, 

dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, 

dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Solichin Abdul Wahab, 2005: 

64-65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: 

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku 

atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 
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bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 

atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang 

Sunggono, 2004: 137). 

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana 

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 

 Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh 

Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dalah “Implementasi 

kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum di 

mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama 

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” 

(Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007: 101-102). 

 Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan 

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji 

terlebih dahulu apakah kebijakana tersebut dapat memberikan dampak yang buruk 

atau baik bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. 

 Pengertian implementasi kebijakan dan fakto-faktor yang mempengaruhi 

suatu keberhasilan implementasi Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2004 : 79) 
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juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi, yaitu : 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, 

2. Sumber - sumber kebijakan, 

3. Ciri -ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana, 

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana, 

5. Sikap para pelaksana, 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. 

 

2.2.2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan 

Menurut M. Irfan Islamy (2009 :102-106) untuk mengefektifkan kebijakan 

yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan 

membagitahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu : 

1. Self-executing, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu 

kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, 

misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain. 

2. Non self-execiting, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan 

dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. 

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul 

Wahab (2005: 36) mengemukakan sejumlah tahap imlementasi sebagai berikut : 

Tahap I Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas. 

b. Menentukan standar pelaksanaan. 

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Tahap II Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan : 

a. Struktur staf 

b. Sumber daya 

c. Prosedur 

d. Biaya serta metode 

Tahap III Merupakan kegiatan-kegiatan : 

a. Menentukan jadwal 

b. Melakukan pemantauan 

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. 

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat di ambil 

tindakan yang sesuai dengan segera. 

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan 

penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier 

dalam wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha 

untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

diberlakukan atau dirumuskan 

Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 

pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha administrative maupun 

usaha yang memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja 

mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran 

tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang 

berpengaruh pada implementasi kebijakan Negara. 
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2.2.3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip 

oleh Budi winarno, (2002: 126-151) faktor-faktor yang mendukung implementasi 

kebijakan, yaitu : 

1.  Komunikasi. 

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, 

yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). 

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. 

Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa 

suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah 

dikeluarkan. 

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, 

yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima 

oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. 

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, 

yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-

perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

2. Sumber-sumber. 

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan 

meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat 

menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 
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3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. 

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap 

baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya 

dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana 

yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. 

4. Struktur birokrasi. 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga 

organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151). 

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan 

Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, Budi Winarno, (2002 :110). 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 di ukur karena implementasi 

tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak 

dipertimbangkan. 

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. 
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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 badan-badan 

pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. 

f. Kecenderungan para pelaksana 

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan 

akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan 

 Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan 

harus didukung dan diterima kebijakan oleh masyarakat, apabila anggota 

masyarakat mengikuti dan menaati sebuah kebijakan, maka implementasi 

kebijakan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada 

hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.2.4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut Bambang Sunggono, (2004: 149-153) implementasi kebijakan 

mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: 

a. Isi kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-

sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum 

atau sama sekali tidak ada. 
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Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan 

yang akan dilaksanakan. 

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan 

adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu 

kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut 

sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, 

biaya/dana dan tenaga manusia. 

b. Informasi 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak 

ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 

c. Dukungan 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan 

tersebut. 

d. Pembagian Potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku 

yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi 

tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat 

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung 
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jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya 

pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. 

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 

kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam 

implementasinya. 

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, (2004: 

144-145) 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 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 kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat. 
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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. 

 
2.2.5. Model Implementasi Kebijakan 

Model implementasi Daniel Mazmanian dalam Leo Agustino (2008 : 144), 

berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah 

kemampuannya dalam mengidentifikasikan variable-variabel yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. 

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori besar, yaitu : 

1. Mudah atau tidaknya masalah yang di garap, 

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, 

3. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. 

Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn 

dalam Leo Agustino (2008: 141). Model ini mengendalikan bahwa implementasi 

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, 

dan kinerja kebijakan publik. 

Pengertian implementasi kebijakan dan factor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu : 
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1. Ukuran dan tujuan kebijakan, 

2. Sumber-sumber kebijakan, 

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana, 

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana, 

5. Sikap para pelaksana, 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. 

 
2.3. Pelaksanaan 

2.3.1.  Pengertian Pelaksanaan 

Menurut Nawawi (2000) pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang 

dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan 

pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya 

personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang 

dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah melakukan pengarahan, 

bimbingan dan komunikasi termasuk koordinasi. 

Koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada 

satuan kerja yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisien. Tanpa koordinasi, individu dan departemen-departemen akan 

kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka mulai 

mengejar kepentingan diri sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan 

organisasi secara keseluruhan. 

 Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan 

komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan 

bermacam-macam satuan pelaksanaan. Apabila tugas tersebut memerlukan 
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informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah yang paling 

baik.Koordinasi sangat dibutuhkan bagi organisasi yang menetap tujuan tinggi. 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Tetapi menurut Browne dan 

Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002: 70). 

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Menurut Abdullah Syukur (2000: 40) pelaksanaan merupakan aktifitas 

atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala 

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun 

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula. 
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Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah di tarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan di dukung oleh alat-alat 

penujang. 

2.3.2.  Faktor-faktor Penunjang Pelaksanaan 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik  

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan, 

b. Sumber daya (Resouces) dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan 

tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan, 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari 

mereka yang menjadi implementer program;  

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam 

mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang 

baku.  
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Menurut Abdullah Syukur, keempat faktor di atas, di pandang 

mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya 

keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor 

yang lain.  Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga 

unsur penting dan mutlak yaitu:  

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;  

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan;  

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi 

tersebut.  

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

 
2.4. Pengelolaan 

2.4.1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata “kelola”, ditambah awalan “pe” dan akhiran 

“an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen. Manajemen berasal dari 

bahasa inggris management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan 

pengelolaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kelola atau mengelola 

adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, 

sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan pengelola. 

Istilah pengelolaan sering diidentikkan dengan istilah manajemen. 

Manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan 
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suatu kegiatan baik bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mencapai 

tujuan organisasi. Hersey dan Blanchard menurut Stoner (Sudjana, 2000: 17) 

memberi arti pengelolaan sebagai berikut “Management as working with and 

through individuals and groups to accomplish organizational goals” (pengelolaan 

merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang 

sertakelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi). Sumijo 

dan soebedjo (Sudjana, 2000: 17) mengemukakan bahwa: ”Management is the 

process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing 

members and of using all other organizational resources to achieve stated 

organizational goals” (Manajemen merupakan serangkaian kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan 

mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan 

mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan). 

Kemudian G.R. Terry (Malayu Hasibuan, 2005: 3) mengatakan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melelui pemenfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. 

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan  dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan organisasi manusia, 

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisien dan efektif. (Nanang Fattah, 2004: 1) berpendapat bahwa proses 

manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seseorang manajer 
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atau pimpinan, yaitu perencanaan (plannimg), pengorganisasian (organising), 

pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen 

diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan 

mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien. 

Penegertian manajemen telah banyak di bahas para ahli yang antara satu 

dengan yang lainnya saling melengkapi. Stoner (Handoko) menyatakan bahwa 

manajemen merupakan proses perncanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya 

organisasi lainnya untuk mencspsi tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner 

menetapkan bahwa manajeman di titik beratkan pada proses dan sistem. Oleh 

karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, penganggaran dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen 

secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan 

tergantung atau mengalami kegagalan (Syahabuddin Qalyubi, 2007: 271). 

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap 

dalam melakukan manajemen meliputi malakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan maerupakan proses 

dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dallam suatu 

kegiatan pengeloalaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar 

menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan 

evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah 
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individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. 

 
2.4.2. Fungsi Pengelolaan 

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar 

dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi 

manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. 

Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. 

Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry 

dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi 

manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian 

pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan 

penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk 

melaksanakan kegiatannya. 

3. Pengarahan (Actuating ) 

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain 

mengikutikeinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan 

jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang 
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perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus 

dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta 

atau bahkan mengancam. 

4. Pengawasan (controlling) 

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang 

atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-

rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

 
2.5.  Pembangunan 

2.5.1.  Pengertian Pembangunan 

Pelaksanaan pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan 

secara sadar terencana, dan bertanggunga jawab dalam mencapai tujuan kearah 

perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan 

adil bagi rakyat. 

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua 

paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen, Larrain, Kiely 

(Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang 

pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang 

nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma 

ketergantungan mencakup teori keterbelakangan (under development), teori 

ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system 

theory) sesuai dengan klasifikasi Larrai. Sedangkan menurut Tikson (2005) 

membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, 

keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah 

kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. 
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 Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik 

untuk diperdebatkan.Mungkin saja tidak ada satu di siplin ilmu yang paling 

tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran 

tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi 

klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh 

Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen-

dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, 

ada tema-tema pokok yang menjadi pesan didalamnya. Dalam hal ini, 

pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk 

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga 

negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, 

dikutip dalam (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah 

koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan 

seperti yang telah di bahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya 

alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh 

aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya 

kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara 

efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling 

manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan 

masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. 

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi 

yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa 

saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu 
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dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum 

ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk 

melakukan perubahan di kutip dalam (Riyadi dan Deddy Supriyadi 

Bratakusumah, 2005). 

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup 

seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya 

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat 

pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja 

melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.Transformasi 

dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau 

pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga 

kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, 

kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding 

terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. 

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui 

pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti 

pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi 

dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya 

sering dikaitkan,  antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan 

nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut 

masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. 

Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari 

kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. 
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Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek 

kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung 

pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group).Makna penting dari 

pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan 

diversifikasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, 

pembangunanadalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-

upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses 

perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan 

(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat 

yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak 

lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah 

ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh 

karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan 

dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, 

budaya, dan sebagainya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan 

tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai 

akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa 

pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari 

aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. 
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2.6.  Alokasi Dana Nagori 

2.6.1.  Pengertian Alokasi Dana Nagori 

Alokasi Dana Nagori adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan  nagori untuk mendanai kebutuhan 

nagori dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Nagori merupakan 

perolehan bagian keuangan nagori dari kabupaten yang penyalurannya melalui 

Kas Nagori. Alokasi Dana Nagori adalah bagian dana Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Nagori merupakan bagian penting 

yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan nagori dalam APBDes. Seluruh 

kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Nagori direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagori. 

Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan 

hukum. 

Alokasi Dana Nagori dilakukan sebagai bentuk implementasi dari berbagai 

peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini peraturan 

pemerintah yang mendasari adalah Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Nagori mengatur bahwa Alokasi Dana 

Desa/Nagori berasal dari APBD Kabupaten/Kota untuk Desa/Nagori paling 

sedikit 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang 

pembagiannya untuk setiap desa/nagori secara proposional. 
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