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Abstract 

Participation of Social Community (Kelompok Masyarakat) limited to wrapped unhurt, 

emotion and physical; so that Social Community doesn’t able to serve its own self to develop 

according to be autonomous. 

Decentralization is a way to build an effective and democratic government in every level 

and region. It is can also bring public services closer to the society, develop respect for local 

society’s economic potentials and help to maintain national integrity. On the contrary, 

centralization will only result in power abuse by the central government, exploitation of local 

resources, imbalance use of resources, decease of local potentials and plurality, 

underdevelopment of the local society and even destroy national integrity.    
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A. PENDAHULUAN 

 

Memasuki millennium baru ini tekad bangsa Indonesia untuk menyejajarkan diri 

dengan bangsa lain masih dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu rendahnya tingkat 

kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut 

data BPS tahun 2009 adalah sebesar 47,9 juta jiwa (23,4%) yang 32,3 juta (67,4%) 

diantaranya tinggal di wilayah pedesaan. 

Sesungguhnya upaya telah dilakukan secara maksimal, terbukti pada kurun waktu 

sampai dengan tahun 1996 (sebelum krisis memuncak pada tahun 1998) angka kemiskinan 

nasional telah berhasil diturunkan dari sekitar 40% hingga menjadi 11%. Namun angka 

kemiskinan tersebut mendadak melonjak tinggi kembali ketika krisis moneter menerpa 

kawasan Asia Tenggara pada penghujung tahun 1997, yang diikuti dengan gejala el-nino. 

Kejadian ini menyingkapkan besarnya lapisan yang sangat rentan untuk sewaktu-waktu 

jatuh menjadi miskin ketika terjadi guncangan-guncangan yang tidak mampu diatasinya, 

akibat belum adanya system perlindungan sosial yang efektif. Besarnya lapisan kelompok 

rentan (vulnerable) ini akan berpotensi meningkat dengan adanya kejadian-kejadian seperti 

krisis moneter, bencana alam dan konflik-konflik sosial. 

Masalah-masalah di atas sebenarnya sudah menjadi keprihatinan sejak lama sebelum 

krisis ekonomi, namun kondisinya tidak separah pada saat krisis berlangsung. Sejak krisis 

terjadi kondisi perekonomian menjadi bertambah buruk, banyak terjadi pemutusan 

hubungan kerja dikarenakan banyak perusahaan dan sector industri yang terpukul akibat 
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kenaikan bahan baku impor dan nilai tukar mata uang asing khususnya dolar yang sangat 

dramatis. 

Munculnya kelompok masyarakat miskin yang cenderung rentan krisis, merupakan 

gambaran tentang adanya kesenjangan antar golongan yang terjadi karena tidak semua 

pelaku ekonomi dapat berperan aktif dalam pembangunan. Sebagai akibatnya tidak setiap 

masyarakat dapat menikmati peningkatan pendapatan dari hasil pembangunan. Kelompok 

inilah yang disebut juga dengan kelompok marginal atau masyarakat miskin, yaitu 

kelompok masyarakat yang tidak stabil, mudah tergeser, rapuh, miskin dan jauh dari 

jangkauan pembangunan. Di wilayah pedesaan, kelompok masyarakat ini bekerja sebagai 

buruh tani, petan gurem, petani penggarap dan buruh perkebunan, yang pada umumnya 

mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sedangkan di perkotaan, kelompok ini 

tinggal di wilayah pemukiman kumuh atau perkampungan liar di sudut-sudut kota dan 

mereka kebanyakan bekerja di sector informal, seperti : pembantu rumah tangga, tukang 

becak, pedagang kaki lima, pekerja bangunan, gepeng (gelandangan dan pengemis) yang 

rentan terhadap masalah-masalah sosial. 

Kehidupan masyarakat miskin ini sangat tergantung pada pihak yang lebih kuat karena 

posisi tawar mereka sangat rendah. Untuk itu, keterpaduan kegiatan pembangunan yang 

berbasis ekonomi kerakyatan perlu adanya kesinambungan upaya pemerintah dan 

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan mekanisme yang tepat. Mekanisme 

ini melibatkan perpaduan pemerintah, masyarakat dan peran sector swasta dalam 

memberdayakan ekonomi kerakyatan. 

Antisipasi dan respon pemerintah dalam menghadapi problema kesenjangan dan 

kemiskinan sebenarnya telah dimulai jauh sebelum krisis, tepatnyan sejak tahun 1993 saat 

dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Inpres Desa Tertinggal. 

Sejak saat itu, secara berturut-turut lahir beberapa generasi program yang ditujukan untuk 

penanggulangan kemiskinan. Program-program ini semakin menemukan relevasinya 

dengan adanya krisis ekonomi yang berakibat meningkatnya jumlah orang yang kehilangan 

pekerjaan. 

Program pemerintah tersebut dari generasi ke generasi menunjukkan adanya pergeseran 

atau modifikasi baik dalam strategi maupun pendekatannya. Generasi baru program 

penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan hasil belajar dari 

pengalaman program sebelumnya, melalui penajaman prioritas untuk memperkuat 

kemampuan masyarakat miskin dan tersingkir, serta mendesak pemerintah untuk lebih 

pragmatis melihat keterbatasannya, dan meninjau ulang langkah strategis yang harus 

diambil. 

Untuk itu, model kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah sejak akhir tahun 

1998 khususnya dalam menanggulangi krisis dilakukan melalui program Jaring Pengaman 

Sosial (JPS). Dalam rangka merealisasikan program JPS dan sebagai wujud perluasan JPS, 

maka di daerah-daerah dilaksanakan Program Naional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri.  Secara umum tujuan program PNPM Mandiri adalah sebagai berikut: 

1). Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan. 

2). Menggerakan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal kerja dan 

merehabilitasi atau membangun sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung system 

produksi, distribusi barang dan jasa. 
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3). Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap memelihara 

kelestarian lingkungan hidup. 

Walaupun telah ditetapkan tujuan yang ideal, namun implementasi kebijakan PNPM 

Mandiri dalam pemanfaatan dana dengan dukungan partisipasi masyarakat anggota pokmas 

masih menggunakan pola tradisional. Bahkan muncul pemahaman keliru di kalangan 

anggota pokmas, bahwa dana program PNPM Mandiri merupakan dana segar yang khusus 

diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin sehingga tidak perlu dikembalikan 

lewat perguliran dana kepada anggota lain. Sehingga dengan pemahaman ini, anggota 

pokmas menjadi seenaknya saja dalam mengelola dana bantuan yang diterimanya. 

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan, maka pemanfaatan dana 

menggunakan pendekatan perencanaan, pengaturan dan operasionalisasinya dengan lebih 

mengedepankan pengembangan potensi yang ada, masalah yang dihadapi, kebutuhan yang 

harus dipenuhi dan memberdayakan fungsi pengawasan diantara anggota kelompok. 

Mengingat posisi tawar yang rendah, maka keberpihakan pemerintah perlu mendapatkan 

prioritas utama, sehingga secara sinergis dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

 

Partisipasi Masyarakat 

 Dalam implementasi kebijakan, partisipasi mutlak diperlukan sebagai upaya untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahkan Diding (dalam Jurnal Analisis Sosial, Volume 

7 Nomor 2 bulan Juni 2008, halaman : 204) mengemukakan bahwa: 

 Begitu kuatnya keyakinan terhadap keampuhan partisipasi sehingga kalaupun ada 

kegagalan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, pastilah itu karena adanya mal-

praktik partisipasi. Sepanjang partisipasi yang taat asas tidak boleh gagal. Hubungannya 

adalah demokrasi sebagai ideologinya, governance sebagai intuisinya, civil society sebagai 

struktur utamanya dan partisipasi sebagai mekanismenya. 

 Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang adil (good 

governance) dan menurut Suryanto (dalam Jurnal Analisis Sosial, Volume 7 Nomor 2 

bulan Juni 2008,  dikemukakan bahwa: 

 Tata pemerintahan yang adil dibingkai oleh prinsip-prinsip demokratisasi, transparansi, 

partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan persamaan dalam rangka membangun praktik social 

baru antara pemerintah, pelaku bisnis (sector swasta) dan masyarakat atas dasar 

profesionalisme, kompetensi, komitmen, kerjasama, integritas dan pemerdayaan. 

 Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang adil, telah diyakini oleh pemerintah bahwa 

partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk 

keberhasilan proses pembangunan di Indonesia. Kemauan pemerintah untuk memahami 

pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan langkah maju. Namun 

walaupun ada kemauan pemerintah, pelaksanaan konsep ini di lapangan masih cukup 

banyak mengalami hambatan. Soetrisno (2006 : 207) mengemukakan bahwa: 

 Salah satu hambatan yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses 

pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna yang sebenranya dari 

konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Sehingga proyek-

proyek pembanguna pedesaan yang berasal dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek 

pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat, sedang proyek pembangunan yang diusulkan 

oleh rakyat desa dianggap sebagai keinginan. Karena merupakan kebutuhan maka proyek 
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pemerintah ini harus dilaksanakan. Sedangakan karena proyek yang diusulkan oleh rakyat 

hanya berupa keinginan maka proyek itupun memperoleh prioritas yang rendah. 

 Secara etimologi arti kata partisipasi berasal dari bahasa latin: pars artinya bagian dan 

capare berarti mengambil bagian atau dapat juga disebut peran serta atau keikutsertaan. Jadi 

partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan secra sukarela oleh masyarakat dalam 

perubahan yang ditentukannya sendiri(Supriyadi, 2001 : 21). 

 Menurut Davis (1996 : 427) : 

 Participation is defined as mental and emotional of a person in a group situation which 

encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. (partisipasi 

adalah dorongan mental dan emosional dari seseorang atau kelompok yang menggerakan 

mereka bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab). 

 Siagian (1998 : 30) mengatakan bahwa: ”partisipasi masyarakat adalah mereka yang 

melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan, dimana rakyat yang akhirnya 

memegang peranan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan”. Kemudian Bryan 

dan White (1989 : 270) mengatakan bahwa: 

 Partisipasi antar sesame warga atau anggoata perkumpulan yang dinamakan partisipasi 

horizontal. Partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan 

patron, atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang bernama 

partisipasi ventrikal. 

 Untuk memahami konsep partisipasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan 

pembangunan, maka perlu adanya pemahaman konsep partisipasi secara komprehensif dari 

berbagai kajian ilmu. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat di bidang politik, 

Budiarjo (1998 : 1-2) mengemukakan bahwa: 

 Partisipasi poltitik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara 

aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara 

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup 

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan 

(contacting) dengan penjabaran pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. 

 Huntington dan Nelson (dalam Budiarjo, 1998 : 3) mengartikan: 

 Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan warga negara yang bertindak sebagai 

pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Partisipasi bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap 

atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak 

efektif. 

 

Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan 

 Kebijakan publik tidak hanya merupakan cetusan pikiran atau pendapat para pejabat 

para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini masyarakat (public opinion) memberikan 

masukan yang paling besar terhadap proses pembuatan kebijakan negara. Setiap kebijakan 

negara harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Untuk membuat 

suatu kebijakan public yang berorientasi kepada kepentingan publik tidaklah mudah untuk 

diaktualisasikan, hal ini disebabkan antara lain adanya kepentingan-kepentingan lain yang 

turut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, sehingga kepentingan publik yang 

merupakan esensi kebijakan menjadi bias. Untuk menghindari adanya bias, maka proses 
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demokratisasi dalam pembuatan kebijakan public menjadi penting, karena dengan 

demokratisasi dominasi suatu kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan public 

dapat dihindari, diikuti dengan institusi pengawasan yang bersifat independen. 

 Anderson (1979) dalam Islamy (2000 : 17) mendefinisikan kebijakan negara sebagai: 

 A purposive course of action followed by analisis actor or set of actors in dealing with 

a problem or matter of cocern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

masalah tertentu). 

Sementara Jenkins (1978) dalam Wahab (1997 : 4) merumuskan kebijakan negara 

sebagai: 

 a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors corcerning 

the selection or goals and the meas of achieving them within a specified situation, where 

these decisions should in principle, be within the power of these actors to achieve 

(serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang actor politik atau 

kelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam situasi dimana keputusan itu pada prinsinya masih berada dalam batas-

batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut). 

 Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik dapat diamati sekurang-kurangnya ada 

dua pendapat. Pertama, adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik 

dengan tindakan pemerintah, kelompok ini cenderung untuk menganggap bahwa semua 

tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, adalah para ahli yang 

memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Ahli-ahli ini dapat dibagi dalam 

dua kelompok yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan 

pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu yang berimplikasi 

terhadap publik dan mereka yang memandang publik memiliki akibat-akibat yang bias 

diramalkan. 

 

Implementasi Kebijakan Publik 

 Untuk merealisasikan tuntutan masyarakat yang diajukan kepada pemerintah maka 

kebijakan yang telah ditetapkan perlu diimplementasikankan. Menurut Rekasatya (dalam 

Sulaeman, 1998 : 32-33) bahwa: 

 Aktifitas melaksanakan kebijakan biasanya berisi pelaksanaan aneka program dan 

didalamnya sering timbul masalah. Kompleksitas tindakan bersama karena implementasi 

kebijakan biasanya menyangkut berbagai pihak/unit organisasi. Sehingga implementasi 

kebijakan menjadi aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. 

 Grindle (1980 : 59) mengemukakan bahwa: 

 Dalam implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkutpaut dengan penjabaran 

keputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu 

menyangkut masalah konflik, keputusan dan manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan. 

 Kegagalan suatu kebijakan bukan karena kesalahan perumusan tujuan atau target, 

melainkan karena lemahnya proses implementasi. Menurut Darwin (1993) bahwa: 

 Proses implementasi bukanlah proses mekanis dimana setiap sector akan secara 

otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan skenario pembuat 

kebijakan, tetapi merupakan kegiatan yang acapkali rumit, diwarnai perbenturan 

kepentingan antar aktor yang terlibat baik sebagai administrator, petugas lapangan atau 
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kelompok sasaran. Selama proses implementasi beragam interpretasi atas tujuan, target dan 

strategi implementasi dapat berkembang. Selain itu berbagai factor dapat menimbulkan 

penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijakan. 

 Effendi (1998) mengemukakan bahwa : ” implementasi menyangkut penciptaan policy 

delivery system yaitu suatu proses yang menghubungkan suatu kebijakan dengan outcomes”. 

Sedangkan menurut Wibawa (1994) bahwa: 

 Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan dilegitimasinya kebijakan 

dimulai dengan interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri. Pada pengertiannya yang steril, 

pembuatan kebijakan di satu pihak merupakan proses yang memiliki logika bottom up, 

dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan atau pengakomodasian tuntutan 

lingkungan lalu diikuti dengan pencarian alternative cara pemenuhannya. Sebaliknya 

implementasi kebijakan di pihak lain pada dirinya sendiri mengandung logika top down 

yaitu menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan-tindakan 

yang konkrit dan mikro. 

 Kita meyakini bahwa partisipasi adalah kunci pembentukan pengembagan karakter 

bangsa sebagai suatu upaya dalam menghadapi dan mengatasi masalah nasional. Sebagai 

bangsa yang tergolong masih mempunyai akal yang sehat tidak ingin membiarkan semua itu 

tetap berlanjut dan akan melakukan sesuatu tindakan yang nyata. Namun partisipasi yang 

terintegrasi dengan kuat dan baik, dapat dikenal bukan saja secara nalar tapi menjadi darah 

daging dalam jiwa sebuah bangsa. 

 Ada kesepakatan diantara kita bahwa proses reformasi akan berhasil dan rekonsiliasi 

akan dapat diwujudkan apabila bangsa ini memperoleh kesadaran baru tentang pentingnya 

partisipasi rakyat. Setidak-tidaknya ada 2 kategori pemahaman, yang pertama bahwa 

menyangkut hubungannya dengan kualitas universal yang inherenpada semua manusia di 

dunia ini dimanapun dia dilahirkan dan terlepas dari kebangsaannya, artinya bahwa 

partisipasi menyangkut kualitas jati diri sebuah bangsa. Yang kedua partisipasi sebagai 

konsep politik, khususnya konsep budaya politik. Asumsi dasarnya adalah bahwa menjadi 

bangsa Indonesia tidak sekedar masalah kelahiran, akan tetapi sebuah pilihan rasional 

maupun emosional yang otonom. Pilihan tadi berawal ketika the founding fathers  kita 

melalui Sumpah Pemuda mengubah identitas “ke-kami-an” menjadi “ke-kita-an”. 

Karenanya, di dalam persepsi Ben Anderson, sebuah nation state adalah sebuah imagined 

community – sebuah masyarakat yang dibayangkan orang di dalam suatu entitas yang 

menyatu. Sebuah imagined community hanya dapat eksis kalau para warganya mempunyai 

identitas nasional yang sama, yang kita kenal dengan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri 

bangsa tidak sajamenyangkut persamaan simbolis yang bersifat lahiriah, tetapi lebih dari itu, 

yang lebih esensial menyangkut keterkaitan dan komitmen terhadap nilai-nilai kultural yang 

sama. Karenanya, jati diri bangsa terkait dengan kesadaran kolektif bangsa Indonesia yang 

terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang melalui kearif-arifan the founding 

fathers kita. Manifestasi jati diri bangsa Indonesia terefleksi di dalam penghayatan terhadap 

budaya civic (civic culture) yang sama, adanya identitas nasional yang manifestasinya 

berupa komitmen dan keterkaitan kepada ideologi nasional yang sama sebagaimana tercetus 

di dalam idealisme the founding fathers kita, adanya kesadaran kolektif bahwa mereka 

mempunyai latar belakang sejarah yang sama, dan kesatuan tekad untuk mewujudkan suatu 

negara 
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 Karenanya, di dalam konotasi budaya politik, jati diri bangsa Indonesia terbentuk 

melalui suatu proses historis yang panjang. Di dalam masyarakat Indonesia yang multi-

kulturalis tadi, jati diri bangsa memang harus dari kesadaran kolektif atas dasar kesepakatan 

dan kesepadanan. Dan, proses tadi telah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini yang 

mencapai titik kulminasinya di saat para pendiri bangsa ini mengikrarkan Sumpah Pemuda 

dan pada akhirnya pada Proklamasi Kemerdekaan. 

 Proses pembentukan jati diri dalam masyarakat yang multikulturalistis ini tidak melalui 

hubungan yang dominatif atau subjugatif antara mayoritas dan minoritas, tetapi melalui 

suatu proses simbiose-mutualistis (penyatuan kebersamaan). Bhinneka Tunggal Ika 

mengamanatkan perlunya bangsa Indonesia meningkatkan kemampuan untuk hidup dalam 

keberagaman dengan menyadari sifat multikulturalisme sebagai kekuatan yang 

dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 Negara Indonesia yang mendasarkan diri pada jati diri Indonesia ini semenjak awal 

telah menjadi cita-cita pendiri bangsa Indonesia ini. Hal ini tercermin antara lain dalam 

pidato Bung Karno di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

yang mengatakan: 

 “Negara Baru yang akan dibentuk adalah suatu NegaraKebangsaan Indonesia atau suatu 

nationale staat, atau nation state, atau suatu Etat nasional yang sewajar dengan peradaban 

kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan”. 

 Selanjutnya dikatakan: 

 “Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban 

kebangsaan Indonesia” dan “Pokok-pokok aturan dasar Negara Indonesia haruslah disusun 

menurut watak peradaban Indonesia.” 

 Oleh karenanya, upaya melakukan reinvention dan reconscientation jati diri Bangsa 

Indonesia haruslah dilakukan dengan mencoba memahami kearifan-kearifan pendiri bangsa 

ini dan mengidentifikasikan nilai-nilai luhur bangsa ini yang pada akhir-akhir ini mengalami 

erosi terbayangi oleh nilai-nilai hedonistis (kesenangan sesaat), materialistis, dan 

kepentingan myopia-temporal (pandangan terbatas yang sesaat). Dengan kata lain, uraian 

ini mengisyaratkan perlunya pemimpin dengan karakter yang kuat dan memiliki visi dan 

misi yang jernih tentang bangsa Indonesia ke depan dengan kualitas keteladanan yang 

memadai dan konsisten menjalankan amanah rakyat yang telah memilihnya.        

 

SIMPULAN   

 Implementasi kebijakan negara adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan 

tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

sasaran/tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses 

implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, 

biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijakan 

dalam bentuk keputusan oleh badan pelaksana. Kesediaan dilaksanakannya keputusan-

keputusan oleh kelompok sasaran, dampak nyata yang dikehendaki atau yang tidak 

dikehendaki dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-

badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap 

undang-undang/peraturan yang bersangkutan. 
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 Dengan demikian dapat dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting 

dari keseluruhan proses kebijakan dan didalam proses implementasi kebijakan itu 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program pencapaian tujuan dan menimbulkan 

ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, 

ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari 

semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya berpengaruh terhadap berbagai dampak baik yang 

diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effects).            
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