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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 Joseph Eaton mengatakan bahwa teori adalah sebuah jaringan tentang nilai-

nilai yang meliputi beberapa variabel yang lebih dari satu dan saling 

berkesinambungan. Tjokroamidjojo juga menambahkan bahwa teori dapat diartikan 

secara garis besar sebagai konsepsi perihal hubungan kausal (sebab-akibat) yang 

rasional antara sejumlah variabel menganai sebuah fenomena atau persoalan tertentu.1 

Peneliti dalam penelitian ini dan juga dalam peneliti lainnya, menjadikan tinjauan 

teoritis sebagai sebuah landasan pemikiran dan dasar dari peneliti sebagai prespektif 

dalam melihat sebuah fenomel sosial, khususnya dalam penelitian ini yaitu Efektivitas 

Program Kartu Jakarta Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tanah 

Abang. 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan (policy) secara etimologi yang dijelaskan oleh Monahan dan Hengst, 

adalah dari suku kata yang diadobsi dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti kota 

(city).  Hal ini berdasarkan bagaimana sebuah negara atau pemerintah dapat 

menggunakan cara-cara untuk mengelola dan mencapai tujuan. Pemerintah sebagai 

pelayan dan juga sebagai penyedia segala sesuatunya bagi kebutuhan masyarakatnya 

melalui sebuah konsep kebijakan. Segala keputusan dengan pertimbangan dapat 

disebut dengan kebijakan dan bisa dikatakan juga dengan kebijaksanaan. Tetapi kedua 

                                                           
1 Lely I. Mindarti, 2014, Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar, Malang, 

hal. 1. 



13 
 

kosa kata antara kebijakan dan kebijaksanaan memiliki dasar konsep yang berbeda. 

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang mampu digunakan berdasarkan 

prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan adalah digunakaan untuk sebuah 

kondisi dimana berkenanan dengan keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang 

sebenernya dilarang berdasarkan alesan-alesan tertentu seperti keadaan yang 

mempertimbangkan kondisi kemanuasian, keadaan genting dan sebagainya.  

Kebijakan adalah salah satu bagian dari aspek politik yang memiliki porsi yang 

paling berpengaruh luas, khususnya pada masyarakat maupun stakeholder yang 

terlibat. Dapat disimpulkan bahwa dengan terbentuknya atau lahirnya sebuah kebijakan 

adalah sebuah bagaian dari output atau feedback dalam dinamika politik. Dalam 

penejelasan mengenai kebijakan publik oleh Harold Lasweel dan Abraham Kaplan 

bahwa kebijakan merupakan bentuk dari program atau mekanisme yang memiliki 

tujuan, nilai dan juga praktek atau implementasi.  Secara garis besar maksud yang 

disampaikan, kebijakan adalah sesuatu yang di latarbelakangi oleh suatu tujuan tertentu 

berdasarkan proses yang mencapai sebuah nilai-nilai yang telah di sepakati dan 

kemudian di wujudkan dalam suatu tindakan nyata yang dampaknya mempengaruhi 

kepentingan bersama. 

Menurut Chandler dan Plano bahwa kebijakan publik adalah sebuah 

pemberdayaan yang memaksimalisasikan pemanfaatan yang tergolong strategis 

terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau 

pemerintah dalam penelitian ini konteks sosial. Mereka juga mengungkapkan bahwa 

kebijakan publik berdampak secara berkelanjutan oleh pemerintah untuk melayani dan 
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menanggapi permasalahan seperti orang-orang yang tidak berdaya di dalam 

masyarakat agar mereka dapat dilindungi dan turut berpartisipasi dalam pemerintahan. 

William N. Dunn juga mengatakan kebijakan publik sebagai sikap apapun yang 

dilakukan pemerintah dalam sebagai bentuk keputusan mengambil tindakan atau tidak. 

Apapun pilihan pemerintah harus bersifat objektif dan kebijakan publik itu meliputi 

semua tindakan pemerintah, jadi bukan kepentingan pernyataan pemerintah atau 

pejabat pemerintah semata.  

Proses kebijakan dengan perihal mekanisme-mekanisme yang berkaitan 

dengan kebijakan publik oleh pemerintah, terbagi dalam dua pengertian dalam garis 

besar. Pertama, serangkaian fenomena yang hadir di tengah masyarakat yang berkaitan. 

Diawali dari adanya penggagas dan pengajuan usul, dilanjutkan dengan respon 

penanggapan dimana adanya pro dan kontra terhadap gagasan, analisis dan evaluasi, 

dan diakhiri dengan pembuatan keputusan yang bersifat formal dan implementasi 

pemerintah melalui aksi-aksi yang sebelumnya sudah direncanakan. Kedua, lebih 

menenkankan bahwa proses ini terfokus pada bagaimana terciptanya kebijakan itu 

sendiri bukan dalam subtansi tapi pada konsekuensi- konsekuensinya (produk).  

 Jenis-jenis kebijakan dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, pada Pasal 7 

tertulis penjelasan mengenai jenis dan hirarki Peraturan Perundangan-undangan. 

Peraturan memiliki mekanisme hirarki dari tingkat kelurahan atau desa hingga tingkat 

jauh lebih tinggi yaitu negara. Menurut Nugroho kebijakan publik terbagi menjadi tiga 

klasifikasi, yaitu: (1) kebijakan publik yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau 
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peraturan yang bersifat menyeluruh atau bersifat umum dan mencakup fenomena besar. 

(2) Kebijakan publik yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat middle atau 

menengah dan memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Gubenrnur, 

Bupati dan Wali Kota. (3) Kebijakan publik yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang 

mengatur atau lebih terperinci dalam pelaksanaan peraturan yang berada diatasnya, 

seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur dan 

Wali Kota.  

  Dapat disimpulkan bahwa definisi dari kebijakan publik adalah keputusan 

yang dibuat oleh pemerintah khususnya berupa tindakan-tindakan yang berorientasi 

pada kepentingan publik atau masyarakat dan juga tindakan pemerintah yang berupa 

tindakan maupun lisan sekali lagi untuk kepentingan publik. Kebijakan sebelum pada 

tahap pengimplementasian atau tahap aplikasi yang pada tujuan awalnya untuk 

kemaslhatan publik harus dipertimbangkan hanya pada dasar kepentingan publik. 

2.2 Kebijakan Pendidikan Gratis 

 Pendidikan gratis adalah salah satu dari kebijakan publik yang memiliki target 

seluruh masyarakat Indonesia, dimana dipaparkan dalam Pasal 31 UUD 1945, 

masyarakat luas berhak atas pendidikan wajib selama 9 tahun. Disinggung juga dalam 

UU No. 20 tahun 2013 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan 

pemertintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terlaksanaknya pendidikan. 

Penetapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengalokasiaan dana APBN 

dan APBD dalam bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah 

keseluruhan. Kebiijakan pendidikan menurut Alisyahbana, bahwa kebijakan 
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pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum pendidikan, rekruitmen tenaga 

kependidikan, pengembangan staf profesional, tanah dan bangunan, pengelolaan 

sumber daya dan juga kebijakan yang berkaitan langsung dan tidak langsung oleh 

bidang pendidikan.  

 Salah satu dari bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah disalah satu wilayah Indonesia adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang 

merupakan program utama DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 

2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik dari 

keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Yang sebelumnya memang 

di latarbelakangi oleh janji politik oleh Gubernur terpilih pada Pemilihan Kepala 

Daerah (PILKADA) 2012 lalu. 

2.3 Implementasi Kebijakan 

 Implementasi kebijakan diartikan sebagai pengertian yang general, dimana 

meruakan bagian dari sebuah proses administrasi hukum dan aplikasi peraturan. Proses 

pelaksanaan keputusan yang didasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemeritah dan 

didukung oleh berbagai elemen seperti aktor politik, organisasi, prosedur dan teknik, 

dan tentu masyarakat. Semua elemen dapat saling bekerjasama guna menciptakan 

dampak dan tujuan yang diinginkan bersama. Sementara menurut Budi Winarn, bahwa 

implementasi dari prespektif lain adalah sebuah fenomena yang kompleks, yang dapat 

dipahami sebagai output atau hasil. Van Mater dan Van Horn juga mengatakan, bahwa 

“those actions by public or private individuals (or groups)that are derected at the 

achievment of objectives set forthe in prior decisions” (tindakan-tindakan yang 
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dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah bahkan swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).2  

 Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan impelementasi kebijakan merupakan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang dan ada juga dalam 

bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan esekutif atau keputusan badan 

peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, secara 

tegas disebutkan bahwa tujuan atau sasaran yang hendak dituju dengan berbagai cara 

untuk dilihat secara struktural atau sisitematis dari proses implementasi.  

 Definisi implementasi kebijakan lainnya mengatakan “suatu wilayah atau 

bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek nilai perbandingan 

dan nilai kritis, meliptui berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda-beda dan 

analisis secara detail, dengan keadan yang memungkinkan dari kondisi yang kausul 

(sebab akibat) dalam ranah konteks disiplin dalam bidang ekonomi, sains atau politik”. 

Fungsi implementasi kebijakan adalah membentuk hubungan dari pemerintah dengan 

masyarakat dimana besar kemungkinan untuk menghasilkan keberhasilan dalam 

tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan yang dibentuk, dan dianggap sebagai suatu 

outcome.  

 Proses dalam menuju kebijakan yang terimpelementasi dengan lancar 

sepenuhnya dan berjalan dengan baik harus diiringi dengan perhatian yang seksama. 

Proses pelaksanaan kebijakan tidak dengan sendirinya berjalan dengan lancar tanpa 

                                                           
2 Sapru, R.K, 2011, PUBLIC POLICY Art and Craft of Policy Analysis: Second Edition, New Delhi, hal. 244 
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adanya dukungan dari faktor-faktor pendukung. Permasalahan yang dinamis dalam 

kebijakan, tergambar dari mulai proses pembentukan kebijakan hingga dalam 

pengaplikasian kebijakan. Tidak lepas dari peran dan pengaruh birokrasi yang sedang 

berjalan adalah salah satu faktor utama dalam berjalannya kebijakan menuju dampak 

yang diinginkan dan tercapainya tujuan kebijakan itu sendiri proses kebijakan publik 

dalam pengimpelemntasiannya juga dapat dimaulai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, program kerja yang sudah disepakati dan dana yang telah dialokasikan 

untuk tercapainya kebijakan yang tepat sasaran dibidangnya atau fokus kebijakan itu 

sendiri. 

 Kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya perihal prilaku 

dan tindakan yang dilakukan badan-badan administratif yang berkaitan semata, 

melaksakan dan membawa sebuah kebijakan berhasil dalam tujuannya. Kekuatan 

dalam politik, ekonomi dan sosial juga menjadi dasar dalam pertimbangan keberhasilan 

kebijakan dan menciptakan sadar diri atau ketaatan pada kelompok-kelompok sasaran. 

Sinergitas yang terjalin atara aktor-aktor yang berperan dan sistem yang mendukung 

menghasilkan dampak yang psotif dalam hasil yang diinginkan. Definisi dari 

pemaparan diatas bahwa kebijakan setidaknya memiliki: (1) memiliki tujuan atau 

sasaran dari adanya kebijakan tersebut. (2) Adanya aplikasi dan kegiatan dari kebijakan 

untuk menuju tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. (3) Hasil dari kebijakan terlepas 

itu mencapai tujuan atau tidak. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses 

dari pecapaian hasil akhir (output). 
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2.4 Dasar Teoritis 

Teori dalam pengimpelementasian kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Van Meter dan Van Horn, memeliki enam variabel untuk menilai sebuah sejauh mana 

atau efektivitas yang dlakukan peneliti untuk meneliti implementasi kebijakan program 

Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dari salah satu variabel yang ada, memisahkan kajian 

implemntasi kebijakan publik pada gap kajian ilmu politik dan ilmu administratif. 

Enam variabel yang ada membentuk kerterkaitan satu sama lain antara kebijakan dan 

kinerja. Variable-variabel Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut:3 

Bagan 2.1 

Skema Teori Van Meter dan Van Horn 

 

 Sumber: Michael Hill & Peter Hupe, Implementing Public Policy. 

                                                           
3 Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Center of Academic 

Publishing Service, Yogyakarta, hal. 158 
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 Teori dalam pengimpelementasian kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Van Meter dan Van Horn, memeliki enam variabel untuk menilai sebuah sejauh mana 

atau efektivitas yang dlakukan peneliti untuk meneliti implementasi kebijakan program 

Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dari salah satu variabel yang ada, memisahkan kajian 

implemntasi kebijakan publik pada gap kajian ilmu politik dan ilmu administratif. 

Enam variabel yang ada membentuk kerterkaitan satu sama lain antara kebijakan dan 

kinerja. Variabel-variabel Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut:4 

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan 

Poin-poin yang termasuk dalam penilaian kinerja, di identifikasikan sejauh 

mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguaraikan 

tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diindentifikasi 

dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan 

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

tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukn ukuran-ukuran 

dasar dan sasaran, materi yang ada dalam kebijakan dapat menggunakan 

pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan 

dalam banyak dokumen, seperti regulasi dan poin-poin pada pedoman program 

yang menyatakan kriteria untuk menghasilkan evaluasi kinerja kebijakan, demi 

hasil yang telah di sepakati. 

                                                           
4 Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Center of Academic 

Publishing Service, Yogyakarta, hal. 158 
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2. Sumber-Sumber Kebijakan 

Sumber-sumber kebijakan adalah motor dari sebuah kebijakan, sumber daya 

yang paling terpenting ialah kualitas sumber daya manusia, demi menjangkau 

keberhasilan tujuan kebijakan, manusia dengan kualitas intelektual dan loyal. 

Selain manusia, sumber daya yang dibutuhkan adalah dana dan waktu atau 

perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi 

yang efektif. Dalam hal ini Van Horn dan Van Meter mengatakan bahwa 

sumber-sumber kebijakan tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan 

dengan komunikasi. 

3. Komunikasi Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan 

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 

dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja 

kebijakan. Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau 

keragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan 

berbagai sumber informasi. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-

organisai merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam menuruskan 

pesan-pesan ke bawah dalam organisasi atai dari suatu organisasi ke organisasi 

lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskan, 

baik secara sengaja atau tidak sengaja. Implementasi yang efektif ditentukan 

oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh 

ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan 

tujuan-tujuan tersebut. 
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4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, pembahasan mengenai 

pengimplementasian dan efektivitas kebijakan publik tidak lepas dari struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi diartikan dalam berbagai hal mengenai 

karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi 

berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik 

potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan 

mengimplementasikan kebijakan. Perhatian juga ditujukan kepada ikatan-

ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem 

penyampaian kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu 

organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 

a. Kompetensi dan ukuran suatu badan; 

b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan 

proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi; 

d. Vitalitas suatu organisasi; 

e. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai 

jaringan kerja horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan 

yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu 

diluar organisasi; 

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan 

atau pelaksana keputusan”. 

 



23 
 

5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Soasial dan Politik 

Dampak dari kondisi-kondisi atau keadan lingkungan ekonomi, sosial dan 

politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian pada kaitan 

implementasi kebijakan. Pengaruh eksternal terhadap keberlanjutan 

keberhasilan sebuah kebijakan sangat mempengaruhi. Lingkungan eksternal 

beperan sejauh mana keberhasilan kebijakan berhasil, lingkungan ekonomi, 

sosial dan politik yang kondusif turut mendukung secara keseluruhan. 

6. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

Indikator-indakator keberhasilan dan efektivitas implementasi kebijakan harus 

selaras dengan kesadaran setiap aktor yang berperan dalam implementasi 

kebijakan terutama pelaksana. Dalam hal ini ketidakberhasilan sebuah 

kebijakan didasari oleh persepsi-persepsi yang terjadi pada pelaksana 

kebijakan. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-

ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Penerimaan terhada-p ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang 

diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi salah satu 

faktor pendorong utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 

 Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi dari lingkungan kebijakan dan 

pengaruh keadan politik yang sedang berjalan. Kebijakan publik tidak bisa dipisahkan 

melalui lingkup sosial, ekonomi dan politik. Karena sejatinya kebijakan publik untuk 

memenuhi kebuatuhan rakyat. Menurut Marilee S. Grindle dalam keberhasilan 
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pencapaian implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel atau faktor 

didalamnya, seperti isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.5  

Grindle juga menegaskan bahwa beberapa indikator lain dalam tingkat 

keberhasilan kebijakan, seperti kepentingan kelompok sasaran yang disinggung dalam 

isi kebijakan. Dimana dalam kaitannya dengan KJP, tujuan dan sasaran utama 

kebijakan adalah masyarakat miskin yang terhalang untuk menyekolahkan anaknya 

yang dalam usia sekolah 9 tahun. jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, 

kelompok sasaran yang telah menerima KJP dapat menikmati fasilitas berupa Biaya 

Bantuan Personal Pendidikan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan 

sekolah. Perubahan setelah adanya kebijakan, turunnya angka putus sekolah di DKI 

Jakarta. Letak pengambilan keputusan, dalam hal ini peran elit politik dimana sebagai 

legistatif dalam melihat dan mengevaluasi kebijakan publik. Setelahnya, yang terakhir 

pelaksanaan program dan dukungan sumber daya kebijakan, dari hal ini dapat 

disimpulkan berjalannya program kebijakan KJP dari tahun 2013 berjalan dan 

mendapatkan apresiasi dari masyarakat DKI Jakarta khususnya bagi yang 

membutuhkan maupun yang tidak. Dan sumber daya dari kebijakan dapat diakatan 

memenuhi kredebilitas yang dibutuhkan, dengan bukti berjalannya kebijakan dengan 

stabil.6   

                                                           
5 Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik: Proses dan Analisis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal. 39 
6  Ibid, hal. 40 
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2.5 Oprasionalisasi Variabel 

 Keterkaitan oprasinalisasi konsep dalam penelitian dimana cara melihat 

fenomenal sosial yang diangkat menjadi penelitian oleh peneliti menggunakan 

variabel-variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn, menjadikan poin-poin 

penilaian atau prespektif peneliti dalam melakukan penelitian. Kartu Jakarta Pintar 

sebagai program atau kebijakan publik yang di interpretasikan dalam variabel-variabel 

yang dikemukakan oleh teroi van Meter dan Van Horn. 

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan 

Ukuran-ukuran dasar pada Porgram Kartu Jakarta Pintar adalah dimana terpacu 

pada pemberantasan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus 

pemberatasan melalui pendidikan. Tujuan utama bagi kebijakan ini adalah 

untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat miskin DKI Jakarta dan 

menuntaskan angka usia sekolah yang putus sekolah akibat kendala biaya 

oprasional, dimana berdasarkan amanat negara atas pendidikan bangsa. 

2. Sumber-Sumber Kebijakan 

Sumber-sumber kebijakan adalah bagian penting dari mobilisasi kebijakan, 

yang menentukan kebijakan berlanjut atau terhenti, perihal ini sumber-sumber 

kebijakan yang menyangkut Kartu Jakarta Pintar adalah dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber 

kebijakan yang dibahas apakah mengalami hambatan atau sebaliknya demi 

memenuhi kebutuhhan dan berjalannya Kartu Jakarta Pintar. 
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3. Komunikasiantar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana 

Dalam pencapaian keberhasilan kebijakan hubungan anatarorganisasi dan 

antarpemerintah memegang peran penting. Seringkali pemerintah kepada 

sekolah dan juga administrasi yang bersangkutan dalam hal ini, melakukan 

sosialisasi dan pembinaan mengenai Kartu Jakarta Pintar. Tujuan utama dari 

hal ini bukan lain untuk mentyelaraskan visi dan misi yang ada. Tujuan utama 

dari KJP adalah untuk membantu masyarakat DKI Jakarta yang miskin 

bersekolah dan menuntaskan angka putus sekolah, terutama karena 

permasalahan biaya oprasional sekolah. 

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 

Variabel ini berbeda dari beberapa lainnya yang telah tertera diatas karena 

menyangkut beberapa hubungan intansi dan juga keputusan-keputusan yang 

diambil setiap intansi berdasarkan visi dan misi mereka masing-masing. 

Program Kartu Jakarta Pintar dijalankan melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta 

dan Dinas Sosial DKI Jakarta didukung juga atau dibantu melalui pihak sekolah 

dan juga Bank DKI sebagai media penerimaan Biaya Bantuan Personal 

Pendidikan. Maka dari itu karakteristik yang dimiliki oleh setiap pelaksana 

yang ada harus memiliki keselarasann dalam visi dan misi untuk menuntas 

angka putus sekolah di DKI Jakarta dan juga hal ini tidak terlepas dari adanya 

keputusan dari elit politik. Program Kartu Jakarta Pintar didasari oleh Peraturan 

Gubernur atas kebijakan yang telah direncakan dan dijaankan oleh elit politik 

yag sedag menjabat yng tidak bukan adalah gubernur DKI Jakarta itu sendiri. 
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5. Kondisi-Kondisi Ekonomi 

Dalam konsep oprasional untuk menjelaskan variabel yang terpisah menjadi 

sebuah indikator. Dalam kondisi-kondisi ekonomi dalam penelitian ini adalah 

dimana setiap penerima KJP memiliki keadaan ekonomi yang diharapkan 

dalam kriteria penerima KJP dimana termasuk pada klasifikasi keluarga tidak 

mampu. 

6. Kondisi-Kondisi Sosial 

Kondisi-kondisi sosial juga bagian dari pemisahan variabel. Lingkungan sosial 

dari penrima KJP juga mempengaruhi penerima KJP dalam pengajuannya yang 

dimana melihat dari keadaan dan kondisi yang ada dalam lingkungan sekitar. 

7. Kondisi-Kondisi Politik 

Variabel yang juga terpisahkan menjadi indikator terkahir adalah kondisi-

konidisi politik, kali ini dalam teori Van Meter dan Van Horn yang 

membedakan teori kebijakan publik lainnya dalam menganalisis kebijakan 

publik, sebab variabel ini menyinggung ranah politik dalam proses 

implementasi kebijakan publik. Eksekutif dapat bertindak membuat peraturan 

melaui Pergub dalam konteks DKI Jakarta, Kartu Jakarta Pintar lahir dari 

Pergub Nomor 27 Tahun 2003 dimana pada saat itu realisasi janji politik dari 

pasangan terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama. Bergulirnya waktu 

kepemimpinan bergulir setealh 5 tahun berjalan, pemimpin terpilih setalahnya 

berhak mengganti kebijakan sesaui visi dan misi yang diembannya. Anies 

Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan PILKADA dan berencana 
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mengubah Kartu Jakarta Pintar menjadi Jakarta Pintar Plus dimana akan 

mengubah segala regulasi dan hasil yang akan mempengaruhi seluruh isi 

kebijakan dari output hingga input. Dalam hal ini lebih terfokus pada peran 

birokrasi masyarakat yang dimana dalam regulasi pengajuan KJP harus 

dilampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan oleh 

birokrasi setempat seperti kerlurahan, Rukun Warga dan hingga ke Rukun 

Tetangga. 

8. Kecenderungan Pelaksana (Implementator) 

Dalam hal ini, tanggung jawab dari setiap pelaksana dan kredebilitas pelaksana 

diperhitungkan dalam pelaksaan kebijakan. Para pelaksana demi mencapai 

keberhasilan Program Kartu Jakarta Pintar harus benar-benar selektif untuk 

memberi KJP pada penerima yaitu siswa tidak mampu, karena tidak semua 

siswa mendapatkan KJP. Dengan mengetahui visi dan misi dari KJP maka 

seharusnya para pelaksana dapat mengetahui secara keseluruhan mengenai 

KJP, dari regulasi hingga prosedural. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu tentang efektivitas program atau efektivitas kebijakan yang 

dijadikan perbandingan dalam penelitian dan penelitian peneliti dalam judul Efektivitas 

Program Kartu Jakarta Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama di Tanah Abang Jakarta 

Pusat. Penelitian-penelitian sebelumnya yang bersangkutan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH 

DALAM PENGELOLAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi 
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Kasus pada Sentra Usaha Kecil dan Menengah Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo pasca Luapan Lumpur Lapindo)”. Penelitian yang dilakukan oleh 

Henny Prasetyo Puri, mahasiswa Universitas Brawijaya Jurusan Ilmu Politik. 

Dengan Metode riset kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

yang dilakukan di Sentar Ukm Tanggulangin, Dinas Koparasi, UKM, 

Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, dan DPRD 

Kabupaten Sidoarjo. dalam efektivitas kebijakan pengelolaan UKM di daerah 

tersebut dalam prespektif ilmu politik. Lintas ekonomi kecil dan menengah 

meliki kaitan erat dengan sebuah kemajuan suatu daerah, pemerintah daerah 

berperan besar dalam mengakomodasi setaip masyarakatnya untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakatnya khususnya dalam hal ini adalah perekonomian. 

Ukuran efektivitas yang dikutip dari Richard M. Streers (1985), sebagai sudut 

pandang dalam melakukan penelitian, dimana memiliki 3 variabel, yaitu 

Pencapaian Tujuan, Intergritas dan Adaptasi. Kesimpulan yang didapat dari 

penelitain ini mendapatkan beberapa poin yang berdasarkan variabel-variabel 

ukuran efektivitas, yaitu: (1) kurun waktu dalam 8 tahun mengalami 

perkembangan walaupun tidak sebaik sebelum pasca bencana lumpur lapindo, 

tetapi pemerintah daerah tetap beruasaha dalam mengembangkan UKM-UKM 

di UKM Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Faktor-faktor lain dalam 

pencapaian tujuan darri adanya menguatnya industri dan usaha melalui 

teknologi dan iinformasi, kuatnya jaringan kerjasama yang terbangun bersama 

PT. Telkom, seimbangnya sumbangan UKM terhadap PDRB dibandingkan 

usaha besar dan persebaran industri dan kawasan usaha yang meluas. Integrasi 
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yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengadakan pameran hasil 

UKM di beberapa daerah hinggah lingkup internasional. Adaptasi yang 

dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan sarana dan pasaran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kedeputian Politik, Hukum, Petahanan, dan 

Keamanan, Kementerian perencanaan Pembangunan Nasonal/Badan 

Perencanaan Nasional ada tahun 2014, dimana penelitian tersebut berjudul 

“Politik Lokal Terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah”. Penelitian yang 

dilakukan berdasarkan beberapa daerah seperti Provinsi Sulawesi Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Penelitian dengan 

metde riset kualitatif dan analisis deskripitif. Dalam melihat perkembanagan 

dan pemetaan Politik Lokal pada era reformasi, sistem poltik yang daat 

dikatakan dalam suasana yang baru dan juga prespektif ilmu politik yang baru. 

Dengan menilai peran institusi lokal seperti Pemerintahan Daerah, DPRD, 

Partai Politik Lokal, Kelompok Kepentingan dan Media Massa. Serta kapastitas 

dan kapabilitas darsebuah pelayanan, kewenangan, perkembangan SDM, 

Kaerisasi dan kepemimpinan, pengalokasian sumberdaya dan akuntabilitas. 

Dan yang terakhir dinamika dan interaksi institusi poltik lokal yang tidak jauh 

berbeda bahkan cenderung sama dengan peran intitusi yang telah di jabarkan. 

Dengan tujuan mengetahui seberapa pengaruh kepemimpinan dan iklim 

organisasi dalam efektivitas Pemerintah Daerah. 

3. Penelitian yang terakhir pada penelitian terdahulu diambil dari Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa, yang dilakukan oleh Sukriyadi, Mahasiswa Jurusan 



31 
 

Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa, Banten. Penlitian yang dilakukan tahun 2017, dengan judul 

“EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PADA 

JENJANG PENDIDKAN SEKLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN 

(Studi Kasus di Kecamatan Kebon Jekruk)”. Metode riset yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode keualitatif. Ukuran efektivitas digunakan 

sebagai pisau analisis dalam penelitiannya, dimana terbagi menjadi tiga 

variabel, yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi. Kesimpulan yang di 

dapat dari penelitian bahwa terdapat adanya penyalahgunaan oleh penerima 

KJP oleh siswa penerima KJP di Kecamatan Kebn Jeruk. KJP yang tidak tepat 

sasaran dikarenakan adanya kurang pengawasan dari pihak sekolah dan suku 

dinas pendidikan Kecamatan Kebon Jeruk. Dengan melihat dari tiga variabel 

yang telah disinggung diatas mengemukakan bahwa KJP di Kebon Jeruk belum 

dapat dikatakan Efektif.  

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

Nama Penelliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Henny Prasetyo 

Puri 

EFEKTIVITAS 

KEBIJAKAN 

PEMERINTAH DALAM 

PENGELOLAAN USAHA 

KECIL DAN 

MENENGAH (Studi Kasus 

pada Sentra Usaha Kecil 

dan Menengah 

Dampak luapan lumpur 

Lapindo yang dilihat dari 

Sentra UKM Tanggulangin 

sempat mengalami penurunan 

performa dikareanakan 

ditutupnya jalan Tol Surabaya-

Malang yang terletak didaerah 

porong dan juga adanya 
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Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo pasca Luapan 

Lumpur Lapindo) 

persepsi masyarakat  bahwa 

UKM tersebut terendam luapan 

lumpur. Efektivitas upaya 

Pemda dalam menghidupkan 

kembali atau menaikkan 

penjualan dengan mengadakan 

pameran, pelatihan dan bantuan 

modal. Disimpulkan melalui 

tiga upaya tersebut dapat dinilai 

upaya Pemda Sidoarjo efektif. 

Kedeputian Politik, 

Hukum, Petahanan, 

dan Keamanan, 

Kementerian 

perencanaan 

Pembangunan 

Nasonal/Badan 

Perencanaan 

Nasiona (2014) 

Politik Lokal Terhadap 

Efektivitas Pemerintahan 

Daerah (Provinsi Sulawesi 

Tengah, Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Daerah 

Istimewa Aceh) 

Indonesia pada sejarahnya 

sebelum di era Reformasi telah 

melewati sistem politik yang 

identik dengan otoritarian dan 

telah bertransisi seperti 

sekarang menjadi Demokrasi. 

Hal ini mempengaruhi hingga 

ke peran intitusi lokal dalam 

pembangunan. Politik 

pembangunan pada era 

reformasi tergolong efektif 

dalam prosesnya, dengan 

adanya desentralisasi yang 

dimana setiap daerah dapat 

memajukan daerahnya masing-

masing dengan mandiri dan 

dapat memaksimalkan setiap 

potensi masing-masing daerah. 
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Sukriyadi (2017) EFEKTIVITAS 

PROGRAM KARTU 

JAKARTA PINTAR 

PADA JENJANG 

PENDIDKAN SEKOLAH 

MENENGAH ATAS DAN 

KEJURUAN (Studi Kasus 

di Kecamatan Kebon Jeruk) 

Efektivitas KJP di Kecamatan 

Kebon Jeruk dalam penelitian 

ini, disimpulkan bahwa masih 

adanya penyalahgunaan KJP 

pada siswa dan penerima KJP 

tidak tepat sasaran seperti 

dalam kriteria penerima KJP 

yaitu siswa dengan keluarga 

tidak mampu. Jadi 

kesimpulannya bahwa tidak 

efektif KJP pada SMA di 

Kecamatan Kebon Jeruk. 

 Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017. 

 Pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti untuk di 

jadikan refrensi dalam penelitian peneliti kali ini yang berjudul ‘Efektivitas Program 

Kartu Jakarta Pintar  Pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tanah Abang, 

Jakarta Pusat”. Pnelitian terdahulu yang masih satu tema dalam penelitian peneliti yaitu 

menyinggung efektivitas sebuah program atau kebijakan. Prespektif yang diambil dari 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah bagaimana pemerintah menyikapi sasaran-

sasaran kebijakan dan bagaimana program atau kebijakan dapat dikatakan telah efektif 

dalam implementasinya.  Hal yang membedakan dari setiap penelitian terdahulu 

dengan penelitian peneliti adalah beradda pada metde penelitian yaitu peneliti 

menggunakan kuantitatif deskriptif. Dan peneliti menggunakan teori kebijakan publik 

dari Van Meter dan Van Horn dimana teori tersebut membedakan teori kebijakan 

publik dari teori administrasi tetapi melalui prespektif politik. 
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2.7 Alur Pemikiran Penelitian 

Bagan 2.2  

Alur Pemikiran 

 

 Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017 
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2.8 Hipotesis 

 Secara harfiah dan teknis hipotesis adalah suatu pernyataan yang menyangkut 

mengenai keadaan populasi yang harus diuji kebenaran data yang diperoleh melalui 

penelitian.7 Peninjauannya berdasarkan keterkaitan dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yang telah disinggung diatas sebanyak delapan 

variabel. Hipotesis yang akan di uji kebenrannya adalah sebagai berikut: 

H0 :  

Program Kartu Jakarta Pintar Tidak Efektif tepat sasaran untuk siswa 

dari keluarga tidak mampu 

H1 :  

Program Kartu Jakarta Pintar Efektif tepat sasaran untuk siswa dari 

keluarga tidak mampu 

 

                                                           
7 Sumadi Suryabrata, 1991, Metode Penelitian,Jakarta: Rajawali Pers, hal. 49 


