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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan pemerintah berupa

keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak yang ditujukan untuk

kepentingan masyarakat. Disamping itu, kebijakan publik merupakan serangkaian

tindakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah

untuk menjawab tantangan atau pemecahan masalah kehidupan masyarakat,

dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau

pun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang

dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu serta cara-cara untuk

mencapai tujuan tertentu.

Permasalah yang terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah

permasalahan pendidikan, dimana pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah

krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Dalam hal ini, masalah pembiayan pendidikan erat kaitannya dengan masalah

kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses

pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar

dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan

pendidikan salah satunya adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia

Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini merupakan program prioritas

pemerintah yang diluncurkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada akhir
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2014 lalu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya

dalam bidang pendidikan. Dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

setidaknya dapat menurunkan angka anak putus sekolah sehingga anak-anak

Indonesia bisa menuntaskan wajib belajarnya.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan

tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementrian Agama serta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia

Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa

yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia

Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk

memberikan bantuan secara tunai pada siswa miskin untuk mendanai operasional

sekolah, agar siswa miskin tersebut dapat terbatu dalam biaya sekolahnya dan

mencegah siswa miskin tersebut untuk putus sekolah.1

Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui program Kartu

Indonesia Pintar (KIP) merupakan komitmen Pemerintah di bidang Pendidikan

dalam  hal  mewujudkan  pendidikan  tanpa  diskriminasi  dan  pendidikan  untuk

semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan 9 agenda prioritas (nawa cita)

pemerintah Presiden Bapak Jokowi yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia

Indonesia,  dan  melakukan  revolusi  karakter bangsa.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter

bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan yaitu dengan memberikan

kesempatan kepada seluruh warga negara untuk dapat mendapatkan pendidikan.

1 Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 08/D/PP/2016 No.04/C/PM/2016
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016
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Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak

dasar (fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat

(2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya”.2

Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah

berharap dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan

produktif. Biasanya penerima mendapat sejumlah kartu jaminan sosial yang

apabila pemegang kartu tersebut dapat menerima dana yang diberikan oleh

pemerintah. Kartu tersebut antara lain terdiri dari Kartu Indonesia Pintar (KIP),

Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu

Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini

diharapkan mampu menjamin peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan

sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa yang putus sekolah atau

tidak melanjutkan pendidikan agar kembali bersekolah dan mendapatkan layanan

pendidikan.

Manfaat bantuan Program Indonesia Pintar digunakan untuk keperluan

pendukung biaya pendidikan siswa seperti:

1. Pembelian buku dan alat tulis;

2. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah;

3. Biaya transportasi ke madrasah; dan

2 Kementrian Agama,  Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) 2016, hlm. i
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4. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah.3

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah

pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21

tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari

keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang

Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian

penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014

yang mencakup siswa dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan

siswa/ warga belajar di Pusata Kegiatan Belajar (PKMB)/ lembaga kursus atau

pelatihan hingga anak usia sekolah, anak-anak yang berada di panti asuhan dan

anak- anak difabel dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi

rendah/miskin.

3 Ibid., hlm. 5
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Tabel 1.2

Rincian Jumlah Bantuan Dana Program Indonesia Pintar

Jenjang Pendidikan Jumlah Bantuan per
semester/6 bulan

SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK
Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 thn)
Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula

Rp. 225.000,-

SMP/MTS/Diniyah Formal Wustha/SMPTK
Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15
thn)
Kejar Paket B/PPS Wajar Dikdas Wustha

Rp.375.000,-

SMA/SMK/MA/Diniyah Formal
Ulya/Muadalah/SMTK/SMAK
Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18
thn)
Kejar Paket C/PMU Ulya/Lembaga pelatihan/kursus

Rp. 500.000,-

Sumber: Pedoman Tanya Jawab Program Indonesia Pintar5

Berdasarkan tabel di atas, adapun rincian jumlah bantuan dana Program

Indonesia Pintar adalah Rp. 225.000/semester untuk jenjang SD/MI/Sederajat, Rp.

375.000/semester untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat, dan Rp. 500.000/semester

untuk jenjang SMA/SMA/sederajat.

5 http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-
kartu-indonesia-pintar-kip/ (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017, pukul 07.24)
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data di atas total jumlah ada 25.638 anak. Diantara kecamatan-kecamatan lain,

kecamatan Lemahsugih merupakan kecamatan dengan jumlah anak putus sekolah

kedua setelah kecamatan Malausma. Di Kecamatan Lemahsugih total anak yang

tidak bersekolah menurut kelompok usia pada data di atas total jumlah ada 1.746

anak. Hal ini tentu harus mendapat perhatian dari pemerintah selaku pelayan

masyarakat dan pengayom masyarakat

Salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten

Majalengka adalah MTs PUI Borogojol. MTs PUI Borogojol ini terletak di Blok

Borogojol Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Pada

tahun 2016 terdapat 36 siswa miskin dari sekolah ini yang menerima bantuan

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Masing- masing

siswa di sekolah menerima bantuan sebesar Rp. 375.000,00 per semester. Dana

tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah,

diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain-lain. Siswa tersebut

mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga

pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan

(PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat.

Berdasarkan wawancara dilapangan dengan guru BK MTs PUI

Borogojol:

“... si A tidak mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar
padahal layak, si B mendapatkan bantuan Program Indonesia
Pintar padahal tidak layak, jadi bingung ke kitanya harusnya
siswa itu layak mendapatkan namun tidak mendapatkan”. 7

7 Wawancara penulis dengan Pak Dedi: Guru BK MTs PUI Borogojol. Tanggal 25
Nopember 2017
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Berdasarkan wawancara di atas, fenomena yang terjadi salah satunya

adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai

penerima dana PIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak

terdaftar sebagai penerima dana PIP. Hal ini menunjukan bahwa pihak sekolah

belum teliti dalam mendata siswa yang memang berhak menerima bantuan

Program Indonesia Pintar. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program

program ini adalah diperuntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin

agar mendapat kesempatan penidikan yang sama dan meringankan biaya

pendidikan.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini diperlukan juga sebuah pengawasan

secara internal oleh sekolah/lembaga, Komite Sekolah, dan pengawas sekolah,

namun realitanya di MTs PUI Borogojol pihak sekolah belum baik dalam

melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini. Sulitnya pengawasan yang

dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pengunaan dana PIP , hal ini dikarenakan

yang mengelola dana tersebut adalah orang tua siswa dimana selalu ada orang tua

yang menggunakan dana PIP untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan

pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa pengelola PIP di sekolah belum

sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang diberi judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTRUKSI

PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM INDONESIA

PINTAR DI MTs PUI BOROGOJOL KECAMATAN LEMAHSUGIH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah

dala penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurang selektif dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar, sehingga masih

terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai

penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa

yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu

Indonesia Pintar (KIP).

2. Kurangnya  pengawasan dari pihak sekolah terhadap pemanfaatan dana

Kartu Indonesia Pintar.

1.3 Rumusan Masalah

Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dibidang pendidikan. Adapun

sasaran Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah

siswa yang berasal dari keluarga miskin. Program Indonesia Pintar ini adalah

pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21

tahun) agar mereka mendapat kesempatan pendidikan yang sama dan

meringankan biaya pendidikan. Namun pada kenyataannya, di MTs PUI

Borogojol penyaluran Kartu Indonesia Pintar masih terdapat siswa yang berasal

dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya

siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP.

Demi mencapai tujuan dari sebuah kebijakan publik, diperlukan

pengawasan guna menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau
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penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai. Hal ini juga berlaku pada

pengimplementasian kebijakan Program Indonesia Pintar. Dalam

pengimplementasiannya, dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak yang

bersangkutan demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan

terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar salah satunya dilakukan

oleh sekolah/lembaga sebagai pengawas internal. Namun, di MTs PUI Borogojol

pengawasan terhadap Program Indonesia Pintar masih menemukan kendala,

dimana sekolah sulit melakukan pengawasan terhadap Program Indonesia Pintar,

hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke

rekening siswa.

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka pertanyaan penelitian

adalah:

1. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun

2014 tentang Program Indonesia Pintar di MTs PUI Borogojol Kecamatan

Lemahsugih Kabupaten Majalengka tahun 2016 ?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam

Implementasi Kebijakan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang

Program Indonesia Pintar di MTs PUI Borogojol Kecamatan Lemahsugih

Kabupaten Majalengka tahun 2016 ?
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses Implementasi Kebijakan

Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar di

MTs PUI Borogojol Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tahun

2016.

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor yang menjadi pendukung

dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Intruksi Presiden Nomor

7 tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar di MTs PUI Borogojol

Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tahun 2016.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini terdiri atas dua

manfaat yaitu manfaat terhadap kepentingan akademik dan manfaat  terhadap

kepentingan  dunia  praktis.  Adapun  manfaat  tersebut adalah :

1. Manfaat Akademik

a. Manfaat penelitian ini adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori

serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi

Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan

pemerintah yaitu Kebijakan Program Indonesia Pintar.

b. Kegiatan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan kebijakan

publik dan mempertegas wawasan mahasiswa. Yang berarti akan

meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap ilmu-ilmu yang
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diperoleh di bangku kuliah, karena mahasiswa diberi kesempatan

untuk mempraktekan ilmu tersebut sebagai bentuk implementasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yang

membutuhkan.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Program Indonesia Pintar

melalui Kartu Indonesia Pintar serta dapat dijadikan sebagai bahan

informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat

bagi peneliti program dan dapat digunakan sebagai informasi

tambahan bagi perencaaan suatu program.

1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap negara memiliki berbagai masalah dalam berbagai bidang aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang keagamaan, politik, sosial,

budaya, pendidikan, dan lain-lain. Untuk mengatasi dan mengurangi dampak dari

masalah tersebut pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan

adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah

dengan cara tertentu, yaitu dengan adanya suatu tindakan yang terarah.  Dengan

adanya kebijakan permasalahan yang timbul pada masyarakat, dapat diatasi

meskipun secara perlahan.
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Pendapat mengenai kebijakan dikemukakan oleh Friedrich mengartikan

kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang diinginkan.8

Berdasarkan paparan di atas kebijakan adalah suatu tindakan yang dibuat

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,

untuk mencari peluang-peluang atau jalan alternatif guna menyelesaikan

permasalahan yang ada pada masyarakat.

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan

ini, Dye mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to

do or not to do”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk

melakukan sesuatu atau tidak melalkukan sesuatu. Dalam buku berjudul Public

Policy Making, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye tentang

makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam kesempatan lain, Anderson

mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan

badan-badan pemerintahan.9

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan

perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari

pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran

kebijakan (kelompok target). Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk

8 Eko Handoyo, Kebijakan Publik, Widya Karya, Semarang, 2012, hlm. Hal 5
9 Ibid., hlm. 9
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membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola

sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.10

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu

peroses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang

dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) dan pemakgku kebijakan terkait.

Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola, dan

memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama.11

Menurut Parker, kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, serangkaian

asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu

tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu

keadaan yang krisis.12

Pakar Inggris, W.I. Jenkins, merumuskan kebijakan publik sebagai

berikut:

“Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil
oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan
dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk
mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu
pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan
kekuasaan dari para aktor tersebut”.13

Robert Eyestone dalam bukunya The Threads of Public Policy (1971)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ hubungan antara unit pemerintah

dengan lingkungannya”. Jadi hubungan antar unit pemerintah dengan

lingkungannya, dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara.

10 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 19-20
11 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik,Alfabeta,Bandung,2016, hlm. 45
12 Eko Handoko, Sosiologi Politik, Ombak , Yogyakarta, 2013, hlm. 124
13 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 15
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Padahal dalam lingkup real atau kebijakan publik yang nanti akan dibahas tidak

selalu menggambarkan keluasan definisi Eyestene.14

Kemudian menurut Anderson dalam Leo Agustino memberika pengertian

atas definisi kebiajakan publik, dalam bukunya Public Policy Making, sebagai

berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.15

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk

memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sarana tertentu yang

diinginkan termasuk didalamnya apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang

tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berkaitan dengan masalah

pendidikan yaitu kebijakan Program Indonesia Pintar. Sesuai dengan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program

Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementrian Agama serta Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan

menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar melalui

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada

seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar

(KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

14 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 6
15 Ibid., hlm. 7
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Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum

dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan

menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.

3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara

penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan

dan perdesaan, dan antar daerah.

4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki

pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.16

Diharapkan dengan adanya kebijakan Program Indonesia Pintar dapat

meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa

dapat dicapai melalui bidang pendidikan yaitu dengan memberikan kesempatan

kepada seluruh warga negara untuk dapat mendapatkan pendidikan. Hak

memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak dasar

(fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (2)

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya”.17

Apabila sebuah kebiajakan tanpa adanya suatu tindak lanjutnya berupa

pelaksanaan atau implementasi hanya akan menjadi suatu yang percuma maka

16 Kementrian Agama,  Op.Cit.,  hlm. 2
17 Ibid., hlm. i
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suatu kebijakan dibuat harus ada tindak lanjut yang jelas yaitu berupa pelaksanaan

atau implementasi dari isi kebijakan itu sendiri.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Daniel

Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan
berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya”

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn, merumuskan implementasi

kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun
waktu tertentu maupun dalam dalam rangka melanjutkan
usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan
kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan ”.18

Menurut Lester dan Stewart Jr. Dimana mereka mengatakan bahwa

implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian

tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang

ingin diraih, hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile

Grindle sebagai berikut:

18Mulyadi, Op.Cit.,hlm. 57
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“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari
prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
peogram saseuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat
pada action program dari individual projects dan yang kedua
apakah tujuan program tersebut tercapai”.19

Penetapan dan pelaksanaan sebuah kebijakan belum sepenuhnya mampu

menjamin bahwa suatu kebijakan akan benar-benar menyelesaikan suatu masalah

dan menimbulkan dampak perubahan tertentu seperti yang diharapkan. Justru

kekurangan/kesalahan suatu kebijakan akan diketahui setelah kebijakan itu

dilaksanakan atau direalisasikan sehingga harus adanya evaluasi terhadap

kebijakan yang telah dibuat agar pelaksanaan kebijakan selanjutnya berjalan lebih

baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Kemudian dalam proses implementasi kebijakan diperlukan adanya alat

ukur untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara

efektif. Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yakni:

1. Komunikasi,

2. Sumber daya,

3. Disposisi, dan

4. Struktur birokrasi.

19 Agustino, Op.Cit., hlm. 139
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Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam
RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan

menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan
dan perdesaan, dan antar daerah.

d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki
pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan
publik, dapat menggunakan empat variabel dari Teori George C. Edward III
(1980), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Kebijakan Program Indonesia Pintar
(Intruksi Presiden No 7 Tahun 2014)

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar
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Berdasarkan gambar diatas, maka penulis menjabarkannya sebagai

berikut:

1. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menjawab

tantangan atau jalan alternatif guna menyelesaikan permasalahan yang ada

pada masyarakat, dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato

pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-

proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai

tujuan tertentu serta cara-cara mencapai tujuan tertentu.

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berkaitan dengan masalah

pendidikan yaitu Kebijakan Program Indonesia Pintar. Sesuai dengan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan

tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementrian Agama serta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu

Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar

(PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai

pendidikannya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar

(KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia

sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau

yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

3. Program Indonesia Pintar adalah program pemerintah melalui pemberian

Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk memberikan bantuan

secara tunai pada siswa miskin untuk mendanai operasional sekolah, agar
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siswa miskin tersebut dapat terbatu dalam biaya sekolahnya dan mencegah

siswa miskin tersebut untuk putus sekolah

4. Implementasi kebijakan merupakan studi kebijakan yang mengarah pada

proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan

merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu kebijakan untuk

mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu tertentu untuk memahami

apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program di berlakukan atau

dirumuskan. Kemudian dalam proses implementasi kebijakan diperlukan

adanya alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut

dilaksanakan secara efektif. Menurut Edward III, implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3)

disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

5. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (tercantum dalam

RPJMN 2015-2019) secara umum bertujuan untuk:

a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan

menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.

c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin,

antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah

perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.

d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk

memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.


