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BAB II
TINJAUAN LITERATUR

2.1 Beberapa Teori Organisasi Terkait Dengan Implementasi Kebijakan

Pada bagian ini akan ditampilkan Teori Implementasi Kebijakan dari

George Edward III (1980) sebagai alat analisis dalam implementasi kebijakan

akuntansi pelaporan keuangan berbasis akrual. Tapi sebelumnya, akan diberikan

beberapa teori organisasi terkait dengan kebijakan, untuk melihat latar belakang

peneliti memilih Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III dalam

menganalisis implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual pada LKPP

KPPN. Kedudukan Teori Edward III dalam penelitian ini berada sebagai alat

analisis data dan mendukung penelitian awal.

a. Teori Perubahan Organisasi dari Kurt Lewin (1951)

Pada teori pertama, Kurt Lewin (1951) memperkenalkan Teori Perubahan

Organisasi dalam Kebijakan Publik. Lewin (1951) menyebutkan organisasi

bergerak dari satu tahap yang sudah tetap ke tahapan yang lain, melalui

serangkaian tahapan yang telah ditentukan dan bergeraknya organisasi dari

tahap yang sudah tetap ke tahapan lainnya terjadi karena adanya tekanan-

tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Dalam Teori Perubahan

Organisasi, Lewin (1951) memberikan model tiga tahapan dalam perubahan

organisasi, yaitu tahapan awal perubahan (unfreezing), tahapan proses transisi

(movement), dan tahapan keberlanjutan (refreezing). Ketiga tahapan ini dapat

kita lihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.1
Tiga Tahapan Perubahan Organisasi oleh Kurt Lewin (1951)

Sumber : Kurt Lewin (1951)

Tahapan awal perubahan (unfreezing) merupakan suatu proses

penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Pada

tahapan yang pertama ini Kurt Lewin mendasarkan pada teori perilaku manusia

dan perilaku organisasi, yang terbagi dalam tiga sub proses yang berhubungan

dengan kesiapan perubahan, yaitu: perubahan diperlukan karena adanya gap

yang besar antara tujuan dan kenyataan, adanya kecemasan dan mempelajari

sikap defensiveness dan resistance yang ada dalam organisasi.

Tahapan proses transisi (movement) merupakan langkah yang berupa

tindakan dengan memperkuat driving forces maupun memperlemah resistances.

Langkah yang diambil dapat juga dengan menganalisa gap antara desire status

dengan status quo dan kemudian mencermati program-program perubahan yang

sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk

mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang terakhir adalah tahapan

keberlanjutan (refreezing) adalah upaya membawa kembali organisasi kepada

keseimbangan yang baru dengan mengembangkan new self concept & identity
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dan new interpersonal relationships agar perilaku yang baru tetap berjalan.

(Lewin, 1951).

Fokus utama dari teori perubahan organisasi Kurt Lewin adalah “proses”

dari perubahan organisasi, yaitu tindakan yang dilakukan selama terjadinya

perubahan organisasi yang dimaksud. Beberapa penelitian terdahulu yang

mengkaji proses perubahan dengan teori Lewin (1951) diantaranya Muttaqin

(2015) dan Maryani (2016).

Muttaqin (2015) mengkaji bagaimana “proses” dari perubahan organisasi

pada pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penerapan SAP akrual dan

perolehan opini WTP dengan teori Lewin (1951) dari aspek persiapan serta

strategi yang dilakukan berdasarkan tahapan movement. Strategi yang

ditemukan dalam penelitian ini antara lain menetapkan Perwal No. 34 tahun 2014

dan Perwal No. 35 tahun 2014, membangun aplikasi SIMDA & SIMBADA

berbasis FOSS, mengadakan sosialisasi dan pelatihan, melakukan restatement

laporan keuangan 2014 dan melakukan penataan aset.

Maryani (2016) meneliti proses perubahan pada APIP Kementerian Luar

Negeri sebagai akibat proses institusionalisasi Internal Audit Capability Model

(IACM) dengan teori Lewin (1951). Kementerian Luar Negeri telah melakukan

beberapa langkah pada masing-masing fase yang dilaluinya. Pada fase

Unfreezing, dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan untuk mengkomunikasikan

maksud, tujuan dan pentingnya implementasi IACM agar mendapatkan

kesadaran dan pemahaman yang sama. Fase Movement, dengan pembentukan

Tim Self Assessment untuk memperkuat driving force yang dimiliki, bahkan

dengan transfer informasi progress self assessment dan self improvement

menjadi strategi untuk dapat mengurangi resistensi yang muncul dari individu.
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Pada fase Refreezing, dengan menjaga komitmen bersama dan langkah

berkelanjutan untuk meningkatkan target kapabilitas level 3 melalui diklat dan

permintaan pendampingan secara intens dari BPKP.

Penelitian Muttaqin (2015) dan Maryani (2016) di atas memang telah

berhasil melihat proses perubahan organisasi sesuai dengan fokus dari teori

Lewin (1951). Namun ketika mengimplementasikan suatu sistem yang baru

sangat perlu untuk memperhatikan faktor-faktor pendukungnya. Kesuksesan

implementasi suatu sistem yang baru adalah dengan memperhatikan faktor

internal dari organisasi tersebut. Dari sisi internal inilah akan muncul faktor

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dan ini akan bisa dijawab

dengan menggunakan teori Edward III (1980).

b. New Institutionalism Theory (1967)

New institutionalism Theory (NIT) dalam studi organisasi terkait dengan

keberadaan struktur suatu organisasi yang yang dipengaruhi oleh tempat

organisasi berada (Carruthers, 1995). Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh

Berger dan Luckmann di tahun 1967. Organisasi dibentuk oleh berbagai

fenomena yang terjadi di lingkungannya dan cenderung mirip (isomorphic)

dengan lingkungan tersebut. Isomorphism merupakan gejala di mana organisasi

formal menjadi mirip dengan lingkungannya karena adanya saling

ketergantungan dalam hal teknis dan pertukaran dan hubungan paralel antara

organisasi dan lingkungannya (Berger dan Luckmann, 1967 sebagaimana dirujuk

oleh Sari, 2015).

Tiga (3) mekanisme atau kondisi eksogen yang menyebabkan terjadinya

institutional isomorphism, yaitu 1).coercive isomorphism, 2).Mimetic

isomorphism, dan 3).normative isomorphism (DiMaggio dan Powell, 1983;
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Carruthers, 1995; Lippi, 2000). Pertama, coercive (paksaan), yaitu akibat

tekanan-tekanan formal ataupun informal yang diterima suatu organsasi, yang

mana tekanan tersebut dari organisasi lain ataupun harapan masyarakat sekitar

organisasi berada. Misalnya, dalam situasi tertentu peraturan pemerintah dapat

memaksa organisasi untuk mengadopsi prosedur-prosedur dan sistem baru.

Selain adanya suatu paksaan, organisasi juga menghadapi suatu

ketidakpastian, dimana hal ini menjadi sebuah tekanan yang kuat untuk

melakukan perubahan organisasi dengan cara mengimitasi (mimetic) organisasi

lain. Ketidakpastian tersebut bisa saja bersumber dari kurangnya pemahaman

terkait teknologi, terpecahnya sasaran yang ingin dicapai, dan ketidakpastian

simbolik (March dan Olsen, 1976:252), sehingga sangat memungkinkan suatu

organisasi akan mencari bentuk atau model dari organisasi lain (lebih berhasil)

untuk dicontoh.

Normative isomorphism merupakan bentuk pendorong ketiga dimana

pengaruhnya berasal dari profesionalisasi. Profesionalisasi dapat ditingkatkan

melalui lembaga universitas dan organisasi pelatihan profesional (DiMaggio dan

Powell, 1991) dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan kerja

sama lainnya.

Dengan melihat uraian di atas, maka NIT menghubungkan perubahan

organisasi dengan lingkungannya. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti

perubahan organisasi dari sisi NIT diantaranya Sari (2015) dan Maryani (2016).

Sari (2015) meneliti Pemerintah Daerah Situbondo sebagai organisasi yang

mengalami adaptasi lingkungan sebagai akibat dari proses implementasi SAP

Berbasis Akrual dengan analisis NIT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelembagaan sistem akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten
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Situbondo menggambarkan terjadinya gejala isomorphism dalam bentuk: (1)

Coercive melalui tekanan dan desakan dari pemerintah pusat berupa aturan-

aturan hukum yang mengikat, (2) Mimetic tergambar dari perbaikan pengelolaan

keuangan di bagian akuntansi dan pembinaan terhadap bendahara, Pejabat

Penata Keuangan (PPK), dan Pengguna Anggaran (PA), dan (3) Normative

terlihat dari penggunaan tenaga profesional melalui kerja sama antara

Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur,

Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jember, dan Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi.

Maryani (2016) meneliti proses perubahan pada APIP Kementerian Luar

Negeri sebagai akibat proses institusionalisasi Internal Audit Capability Model

(IACM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendorong terkuat dilakukannya

institusionalisasi IACM adalah karena tekanan dari BPKP yang merupakan Lead

Agency APIP, dan juga arahan Presiden RI yang menargetkan capaian untuk

tahun 2019. Tekanan tersebut dikuatkan dalam agenda pembangunan dan

peraturan. Dalam teori institusional gejala ini termasuk dalam coercive

isomorphism.

Penelitian Sari (2015) dan Maryani (2016) di atas memang telah berhasil

melihat proses perubahan organisasi yang erat dengan pengaruh lingkungannya.

Namun sewaktu proses perubahan masih berjalan, penelitian juga harus tetap

mengelompokkan faktor pendukung dan penghambat jalannya suatu perubahan

dan fokus pada internal organisasi. Seperti peneliti ungkapkan sebelumnya, sisi

internal organisasi merupakan titik krusial dalam perubahan. Dari sisi internal

inilah akan muncul faktor pendukung dan penghambat perubahan dan ini bisa

dijawab dengan menggunakan teori Edward III (1980).
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c. Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III (1980)

Di dalam teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III (1980),

suatu kebijakan akan sukses diimplementasikan jika melihat lebih dahulu pada

dua pertanyaan, faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan

implementasi kebijakan. Kemudian dari dua pertanyaan ini dirumuskan empat

faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni

komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi/pelaksana dan struktur organisasi

termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Penelitian terdahulu Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980) masih

banyak dilakukan di bidang non-akuntansi, seperti kebijakan alokasi dana desa

oleh Wisakti (2008) dan kebijakan e-KTP oleh Putera dan Valentina (2011).

Penggunaan Teori Edward III di bidang akuntansi yang ditemukan peneliti

dilakukan oleh Putri (2015).

Putri (2015) melakukan penelitian implementasi sistem remunerasi BLU

pada Politeknik Pelayaran Surabaya dengan menggunakan teori implementasi

yang dikembangkan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

komunikasi dan sumber daya adalah unsur-unsur yang mendukung dalam

pelaksanaan sistem remunerasi BLU Politeknik Pelayaran Surabaya, sedangkan

disposisi dan struktur birokrasi adalah unsur-unsur yang perlu mendapatkan

evaluasi agar sistem remunerasi BLU pada Politeknik Pelayaran Surabaya dapat

diimplementasikan dengan lebih baik.

Penelitian Putri (2015) di atas sangat menginspirasi peneliti dalam

penelitian ini. Penelitian Putri (2015) berhasil menemukan faktor pendukung dan

penghambat dalam implementasi kebijakan sistem remunerasi dari internal
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Politeknik Pelayaran Surabaya. Berbeda dengan penelitian Putri (2015),

penelitian ini akan melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi

kebijakan dari internal organisasi yang sedang menerapkan pelaporan keuangan

berbasis akrual.

d. Pemilihan Teori Edward III (1980) sebagai Alat Analisis

Berdasarkan beberapa teori organisasi dalam kaitannya dengan kebijakan

pada bagian sebelumnya, peneliti tidak memilih teori Perubahan Organisasi dari

Lewin (1951) dikarenakan peneliti akan fokus pada implementasi kebijakan

bukan proses perubahan organisasi. Peneliti juga tidak memilih New Institutional

Theory, karena teori ini berfokus pada tahap pelembagaan/institusionalisasi

(Amirya, 2011; Sari, 2015; dan Maryani, 2016) bukan implementasi kebijakan.

Peneliti akan memilih Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III (1980)

karena implementasi pelaporan keuangan basis akrual pada penelitian ini telah

memasuki tahun ketiga. Pertimbangan peneliti memilih teori Edward III (1980)

adalah teori implementasi Edward III (1980) mampu menjelaskan tentang unsur-

unsur pendukung dan penghambat keberhasilan suatu implementasi program

ditinjau dari sisi internal organisasi yang selaras dengan kajian yang ingin

dilakukan oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan perbaikan atas

implementasi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan berbasis akrual pada

LKPP di KPPN Malang.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III (1980)

George Edward III (1980) mengelompokkan 4 faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1)

komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.
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Gambar 2.2
Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut George

Edward III

Sumber : Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional
Querterly Press.

2.2.1 Komunikasi

Menurut Edward III (1980), komunikasi diartikan sebagai “proses

penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai

kebijakan menurut Edward III (1980) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan

agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka

persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan

dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III (1980), komunikasi kebijakan memiliki beberapa

dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan

konsistensi (consistency).

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan disampaikan tidak hanya

disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga
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disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang

ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa

yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan

tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus

dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut

secara efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil

tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target

grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Ketidakjelasan pesan komunikasi tentang implementasi kebijakan akan

menimbulkan  interpretasi yang salah dan dapat bertentangan dengan makna

kebijakan sesungguhnya. Edward (1980) menyatakan agar suatu program dapat

diimplementasikan dengan baik, harus dipastikan bahwa petunjuk

pelaksanaannya telah diterima dan dikomunikasikan dengan baik. Faktor penting

komunikasi suatu kebijakan erat kaitannya dengan intensitas komunikasi,

kejelasan komunikasi dan konsistensi pesan (Wisakti, 2008; dan Putri, 2015).

Intensitas komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan frekuensi komunikasi suatu

kebijakan dilakukan dan di setiap tingkatan pelaksana kebijakan. Kejelasan

informasi, menunjukkan bahwa semua dalam petunjuk teknis dari kebijakan telah

jelas diterima oleh para pelaksana kebijakan. Sedangkan konsistensi pesan,
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memiliki arti tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu

perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

Komunikasi suatu kebijakan bisa dilakukan melalui proses

menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan (Putera dan

Valentina, 2011; Puteri, 2015). Menyampaikan dilakukan dalam melakukan

penyampaian awal suatu kebijakan. Mensosialisasikan kebijakan merupakan

tingkatan lanjut dari menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Sedangkan

mengkoordinasikan kebijakan dilakukan untuk menjamin adanya keseragaman

dan kekonsistensian pelaksanaan kebijakan.

2.2.2 Sumber Daya

Edward III (1980) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai

peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III (1980)

sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran,

dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980)

menyatakan bahwa “probably the most essential resources in

implementing policy is staff”. Edward III (1980) menambahkan “no matter

how clear and consistent implementation order are and no matter

accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out

policies lack the resources to do an effective job, implementing will not

effective”.
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b. Sumber Daya Anggaran

Edward III (1980) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary

limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities.

This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to

public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia

menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada

masyarakat juga terbatas.

Edward III (1980) menyatakan bahwa “new towns studies suggest that the

limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of

the program”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan

kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan

program.

Edward III (1980) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya

anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan

anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Edward III (1980) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan

sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu

kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan

memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi

kebijakan.

Edward III (1980) menyatakan :

Physical facilities may also be critical resources in implementation.
An implementor may have sufficient staff, may understand what he
supposed to do, may have authority to exercise his task, but
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without the necessary building, equipment, supplies and even
green space implementation will not succeed.

d. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan

suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III

(1980) menyatakan bahwa:

Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan
sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi
lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan
ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan
mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu
keputusan.

Oleh karena itu, Edward III (1980), menyatakan bahwa pelaku utama

kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan

sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Sumber daya pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok

besar, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya pendukung kebijakan

lainnya (Wisakti, 2008; Putera dan Valentina, 2011; dan Puteri, 2015). Walaupun

isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak

akan berjalan efektif. Sumber daya menjadi energi dalam pelaksanaan suatu

kebijakan (Putera dan Valentina, 2011). Sumber daya tersebut dapat berwujud

sumber daya manusia, yakni jumlah SDM yang memadai, kompetensi

implementor, kemampuan SDM di dalam mengidentifikasi menyelesaikan

masalah dengan cepat dan kemampuan untuk mendorong masyarakat. Sumber

daya pendukung lainnya bisa berupa dana, dan sarana prasarana (gedung,

mesin, ATK, mobil atau motor)
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2.2.3 Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III (1980) dikatakan sebagai

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk

melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III (1980) mengatakan

bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para
pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus
dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan
tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (1980) mengenai

disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu,

pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan,

lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri,

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang
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membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Dalam implementasi suatu kebijakan, faktor disposisi berkaitan dengan

sikap pelaksana atau implementor terhadap implementasi kebijakan. Disposisi

merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis (Putri, 2015). Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki

sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Keberhasilan implementasi

kebijakan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh implementor

atau stakeholders untuk melaksanakan kebijakan (Putera dan Valentina, 2011).

Lebih lanjut, sikap pelaksana ini berbentuk persepsi pelaksana, respon

pelaksana dan tindakan pelaksana terhadap kebijakan (Wisakti, 2008).

2.2.4 Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan

cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara

melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward

III (1980) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum

efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini mencakup

aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan

antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Edward III, 1980; Wisakti, 2008).

Pembagian tugas yang jelas akan membuat implementor paham akan tugas dan

kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan.
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Menurut Edwards III (1980) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi

yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut

Winarno (2005:150), “Standard operational procedure (SOP) merupakan

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta

kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Edward III (1980) menyatakan bahwa:

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut
mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian
tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara
pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana
satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan
implementasi kebjakan.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah

adanya prosedur operasi  yang standar (standard operating procedures) atau

SOP. SOP menjadi pedoman  bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red tape,  yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Putri, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Edward III (1980) dijelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan
baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar
kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam
suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat
implementasi.

Edward III (1980) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan

penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang

berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Edward III (1980), mengatakan

bahwa:

struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar)
dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk
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instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam
pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.


