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Pendahuluan
Selain tahap perumusan masalah, tahap implementasi

merupakan tahapan krusial dalam studi kebijakan publik

Tahap implementasi merupakan tahap policy delivery system.

Grindle menyatakan bahwa implementasi mencakup
penciptaan policy delivery system,dimana ssaarana yang
spesifik dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat
sampai pada tujuan akhir. Dengan demikian, kebijakan
diterjemahkan ke dalam alokasi program yang diarahkan pada
pencapaian tujuan akhir yang dinyatakan dalam kebijakan.



II. Perhatian Terhadap Implementasi Kebijakan
 Tahap implementasi kebijakan sebelumnya kurang mendapat perhatian dari kalangan

pemangku kebijakan.

 Hal ini terjadi karena berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jika kebijakan
telah dirumuskan dengan baik, maka dengan sendirinya akan terimplementasi dengan
baik. Kenyataannya tidak demikian.

 Setelah banyak kebijakan yang mengalami kegagalan dalam implementasinya, maka
para pemangku kebijakan mulai memberikan perhatiannya.

 Perhatian para pakar dan pemangku kebijakan ini mulai berkembang pada tahun 1970-
an.

 Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab kegagalan kebijakan adalah pada
tahap implementasi.

 Kegagalan kebijakan pada tahap implementasi disebabkan oleh berbagai faktor.



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan

 George Edward C. III (1980) menyebutkan bahwa ada dua premis yang penting
dalam melihat implementasi kebijakan : (1) “what are the precondition to
successful policy implementation? (2) what are the primary obstacle to
successful policy?”

 Menjawab kedua pertanyaan itu, dia menyebut ada 4 factor atau variable
utama yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan : (1)
communication, (2) resources, (3) disposition, dan (4) bureaucratic structure.

 Gow dan Mores (Keban, 2008), factor yang menghambat implementasi
kebijakan : (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan
institusi, (3) ketidakmampuan sumber daya manusia, (4) kekurangan dalam
bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan
waktu/timing, (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan
agenda tujuan antar actor, dan (9) dukungan yang berkesinambungan.



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan

 Weimer dan Vining (Keban, 2008) menyebutkan ada 3 factor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, (1) logika yang digunakan oleh
satu kebijakan. Misalnya sampai seberapa jauh hubungan logis antara
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah
diterapkan. (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua
pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling
yaitu ptoduktif. (3) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki
kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

 Paling tidak dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ada 4
pengelompokan factor yang mempengaruhi kinerja implementasi
kebijakan, (1) tipe kebijakan, (2) organisasi, (3) lingkungan, dan (4)
kelompok sasaran.



Teori Implementasi Kebijakan
 Teori generasi I dapat ditelusuri dari karya Pressman dan Wildavsky (1973) yang melihat studi

implementasi sebagai satu bentuk pelaksanaan yang bersifat top-down dimana penilaiannya
ditentukan oleh sampai seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan.

 Teori generasi II, merupakan reaksi terhadap kelemahan teori generasi I, yang bersifat bottom-up
dimana eksistensi jaringan kerja para actor termasuk tujuan, strategi dan aksi mereka turut
diperhitungkan. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Linder dan Peters (1986) dan
Nakamura (1987), desain program atau kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai
yang dianut para implementor (Keban, 2008).

 Teori generasi III, memusatkan perhatian pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta
implikasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya. Kegagalan dalam pelaksanaan dilihat
sebagai produk dari desain yang kurang memperhitungkan berbagai factor yang bakal
berpengaruh dalam pelaksanaan.

 Saat ini berkembang kandidat teori generasi IV, seperti teori komunikasi, teori rejim, teori
kontingensi, model konflik yang ambigu, teori kepercayaan dan pelibatan masyarakat kelompok
sasaran, dan model kebijakan pembelajaran.
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