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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam 

meningkatkan pendapatan perkapita dan kemajuan besar dalam penghapusan 

kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai 

pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi dan 

di banyak wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang 

termarjinalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. 

Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi 

diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan 

dan pekerjaan. Budaya di masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih 

menyembunyikan disabilitas. Mengucilkan penyandang disabilitas dari angkatan 

kerja mengakibatkan kehilangan PDB sebesar 3 hingga 7 persen.   

 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa sebagai 

warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat 

adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam 

Pasal 27 : Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen 

UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia, ini menandakan bahwa 

negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan 

martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu 
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peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat 

penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. 

 Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dr. Makmur Sunusi, P.hD 

mengatakan bahwa “paradigma penanganan masalah kecacatan telah bergeser dari 

pendekatan berdasarkan belas kasihan (Charity Based Approach), yakni pendekatan 

yang lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak penyandang cacat (Right Based 

Approach), dengan adanya pendekatan ini sudah tentu perlu untuk dikembangkan 

untuk meningkatkan terobosan-terobosan yang berpihak pada penyandang 

disabilitas .Maka memberikan kesempatan penempatan tenaga kerja penyandang 

disabilitas bukan berdasarkan belas kasihan (charity), melainkan menjadi hak 

(rights) penyandang cacat. Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah 

penduduk terbesar ke 4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Beberapa 

dari jumlah penduduk tersebut terdapat masyarakat yang merupakan penyandang 

disabilitas. Pada 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan survey 

ketenagakerjaan nasional (sakernas). Hal ini memungkinakan analisis yang lebih 

dalam tenyang kondisi penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja Indonesia. 

 Kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah 

menjelaskan estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,15 

persen.  Jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 

yang jumlahnya sebanyak 261,1 juta jiwa, maka jumlah penyandang disabilitasnya 

adalah sebanyak 31.723.650 jiwa. (http://www.republika.co.id. Diunduh tanggal 29 

September 2017)  

http://www.republika.co.id/
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Penyandang disabilitas adalah  mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan 

dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif 

mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.  

 Menurut umur, penyandang disabilitas dibagi menjadi 2 yaitu, Anak 

Dengan Kedisabilitasan (ADK) dan penyandang disabilitas dewasa. 

 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk 

melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara layak, yang terdiri 

dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan 

disabilitas fisik dan mental.      

 Sedangkan penyandang disabilitas dewasa adalah seseorang yang berusia 

18 tahun keatas. Adapun kriteria dari penyandang disabilitas menurut integrasi 

layanan rehabilitas sosial Kementrian Sosial antara lain : 

a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari. 

b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; 

c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; 

d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara; 

e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan 

f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda. 
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Tabel 1.1. 

Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah 
 

NO KECACATAN L P Jumlah 

1.  Disabilitas  Anak 15.365 11.698 27.063 

 Disabilitas Fisik 8.963 6874 15837 

 - Tubuh (Daksa) 5.776 4.271 10.047 

 - Mata ( Netra ) 1.131 875 2.006 

 - Rungu/ Wicara ( Bisu-Tuli) 2.056 1.728 3.784 

 Disabilitas Mental  3.636 2.759 6.395 

 - Mental Retardasi 2.705 2.069 4.774 

 - Mental Eks Psikotik 931 690 1.621 

 Disabilitas Ganda 2.766 2.065 4.831 

2.  Disabilitas Dewasa 64.284 49.305 113.589 

 Disabilitas Fisik 40.454 31.493 71.947 

 - Tubuh ( Daksa )  23.932 16.535 40.467 

 - Mata (Netra) 8.742 8.584 17.326 

 - Rungu/ Wicara ( Bisu- Tuli) 7.780 6.374 14.154 

 Disabilitas Mental 16.598 12.136 28.734 

 - Mental Retardasi 8.216 6.223 14.439 

 - Mental Eks Psikotik 8.382 5.913 14.295 

 Disabilitas Ganda 7.232 5.676 12.908 

 Jumlah 79.649 61.003 140.652 

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2015 
 

 
 
 

Dari tabel tersebut , dapat dilihat bahwa jumlah difabel dewasa sebanyak 113.589 

orang dan jumlah difabel anak sebanyak 27.063. Kecacatan yang paling banyak 

adalah kecacatan fisik, yaitu kecacatan tubuh. 
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Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus 

dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Diskriminasi berdasarkan disabilitas 

merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat dan nilai yang melekat pada 

setiap orang. Perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi 

penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi 

sejumlah peraturan perundangan, kebijakan, standard dan prakarsa terkait 

penyandang disabilitas. Namun, banyak pasal-pasal dari peraturan perundangan ini 

masih berbasis sumbangan (charity-based).  

Berikut adalah peraturan perundangan utama:  

1) Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas dan 

Peraturan Pemerintah 43 tahun 1998 tentang Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas(1997/ 1998): Secara 

khusus mengatur penyandang disabilitas. Pasal 14 menegaskan kuota 1 

persen untuk ketenagakerjaan penyandang disabiltias di perusahaan 

pemerintah dan swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa “setiap penyandang 

disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek 

kehidupan”. Pasal 6 mendaftar berbagai hak bagi penyandang 

disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, 

aksesibilitas, rehabilitasi. 
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2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Pasal 

41 ayat 2 menyatatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki 

hak atas fasilitasi dan perlakuan khusus. 

3) Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Pasal 29 

menyatakan bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan 

khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.  

4) Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung 

mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang 

disabilitas. Pasal 27 menyatakan fasilitas harus mudah, aman dan 

menyenangkan, terutama bagi para penyandang disabilitas. 

5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-

205/MEN/1999 :   Pasal 7 menyatakan orang dengan disabiltias berhak 

atas sertifikat pelatihan kejuruan.  

6) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

01.KP.01.15.2002 mengenai penyaluran pekerja dengan disabilitas di 

sektor swasta. 

7) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang 

mana di dalam Undang-undang tersebut telah diatur tentang 

pemenuhan hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 

antaranya adalah penyandang disabilitas. 

8) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah  No 

11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah 
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No. 11 Tahun 2014 memperjelas bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak yang 

sama dengan masyarakat normal lainnya dan pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya, 

masyarakat dan orang tua. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penyandang 

disabilitas  di Kota Semarang juga merupakan tanggung-jawab oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan juga Pemerintah Kota Semarang. 

Grafik 1.1 

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Semarang tahun 2008-2015 

 

Sumber : Renstra Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 2015 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 jumlah penyandang 

disabilitas di Kota Semarang semakin bertambah dua kali lipat dari jumlah tahun 

sebelumnya. Terjadi juga peningkatan jumlah yang besar di tahun 2012. Pada tahun 
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2015 terjadi pelonjakan jumlah dari tahun 2012. Pelonjakan jumlah penyandang 

disabilitas itu harusnya dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja. 

Tabel 1.2 

 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang 

NO KECACATAN L P Jumlah 

1.  Disabilitas  Anak 138 108 246 

 Disabilitas Fisik 94 73 167 

 - Tubuh (Daksa) 74 64 138 

 - Mata ( Netra ) 15 2 17 

 - Rungu/ Wicara ( Bisu-Tuli) 5 7 12 

 Disabilitas Mental  36 31 67 

 - Mental Retardasi 34 30 64 

 - Mental Eks Psikotik 2 1 3 

 Disabilitas Ganda 8 4 12 

2.  Disabilitas Dewasa 645 546 1.191 

 Disabilitas Fisik 453 377 830 

 - Tubuh ( Daksa )  322 269 591 

 - Mata (Netra) 46 37 83 

 - Rungu/ Wicara ( Bisu- Tuli) 85 71 156 

 Disabilitas Mental 164 146 310 

 - Mental Retardasi 111 101 212 

 - Mental Eks Psikotik 53 45 98 

 Disabilitas Ganda 28 23 51 

 Jumlah   1.437 

Sumber : Rekap Data PMKS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 2015 
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Menurut data yang penulis dapatkan implementasi Peraturan Daerah No. 11 

Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum 

diimplementasikan dengan maksimal di Kota Semarang.  Padahal Kota Semarang 

diharapkan menjadi kota yang ramah difabel. Dalam skripsi saya ini saya tertarik 

dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hak ketenagakerjaan yaitu 

yang tertuang pada Pasal 29 sampai dengan pasal 34 tentang bagian 

ketenagakerjaan.  Poin yang akan penulis teliti merujuk kepada 2 hal yaitu : 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan pelatihan kerja untuk 

penyandang disabilitas .      

 Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang masih 

minim. Penyandang disabilitas di Kota Semarang masih merasa ‘dianaktirikan’ dan 

belum bisa menikmati hak-hak sebagaimana mestinya. Mereka menganggap masih 

ada diskriminasi, khususnya saat harus bersaing untuk memeroleh pekerjaan. 

(http://metrosemarang. Diunduh tgl 23 November 2016) . Bukan hanya minim di 

dalam mendapatkan kesempatan kerja. Masih ada penyandang disabilitas bekerja 

tanpa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Padahal tak jarang aktivitas yang 

mereka lakukan cukup membahayakan. (http://metrosemarang.com. Diunduh tgl 23 

November 2016)       

 Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial, Samsudi 

mengatakan baru sekitar 25% perusahaan menggunakan tenaga kerja dari 

penyandang disabilitas. Sangat kecil perusahaan yang memenuhi amanat Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1997 untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas 

sebagai karyawannya, yaitu minimal memenuhi kuota satu persen dari setiap 100 

http://metrosemarang/
http://metrosemarang.com/


10 
 

tenaga kerja yang digunakan. Bahkan ada perusahaan yang mempekerjakan 500 

karyawan, namun tidak ada satu pun kaum difabel yang dipekerjakan di perusahaan 

itu. (http://semarang.bisnis.com diunduh tanggal 07 September 2017) 

Gambar 1.1 

Perusahaan yang Telah Mempekerjakan Penyandang Disabilitas di KotaSemarang 

 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 

 

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa dari 752 perusahaan yang terdata, 

hanya 5 perusahaan yang masih mempekerjakan tenaga kerja penyandang 

disabilitas di Kota Semarang. Dari hal tersebut perlu adanya kebijakan dan program 

yang jelas dalam hal pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota 

Semarang.         

http://semarang.bisnis.com/
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 Dari permasalahan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di 

Kota Semarang, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai implementasi 

Kebijakan Pemenuhan Pemenuhan Kebijakan Penyandang Disabilitas di Kota 

Semarang menurut Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas di Kota Semarang untuk dijadikan penulisan skripsi. Hal-hal apa yang 

menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa 

terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi implementasi Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas terkait dengan ketenagakerjaan di Kota Semarang? 

2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. 

2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di 

Kota Semarang. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan peneliti untuk 

menerapkan dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik yang diperoleh, serta 

mendorong akademisi dan peneliti lain untuk mengadakan penelitian khususnya 

tentang masalah implementasi kebijakan publik. 

1.  Kegunaan Praktis 

Untuk meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang admnistrasi 

publik.Dari hasil penelitian mengenai studi Implementasi Kebijakan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan ini. 

2. Kegunaan Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan lebih mendalami proses yang berlangsung 

sehingga dapat mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. 

3. Kegunaan Bagi Pembaca 

Mendapatkan wawasan dan informasi tentang Bagaimana Implementasi Kebijakan 

Pemeneuhan Hak Peyandang Disabilitas di Kota Semarang. 
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1.5. Kajian Teori 

1.5.1. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini, sudah ada penelitian sebelumnya mengenai implementasi 

dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.     

 Hasil penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Rizky Wahyu Nugraha, 

Tahun 2016 , yang berjudul Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas 

(studi Kota Mataram), diuraikan bahwa di Kota Mataram itu sendiri  terdapat 

hambatan ataupun kendala dalam melaksanakan pelayanan publik untuk 

penyandang disabilitas. Baik itu dari segi fisik maupun non fisik.   

 Hasil penelitian yang ditulis oleh Yune Angel Anggelia Rumateray, Tahun 

2016, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri 

di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah pemenuhan hak –hak mahasiswa 

penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi di Universitas Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta meliputi penyediaan aksesibilitas, administrasi, pendampingan, 

konseling, sosialisasi, advokasi, diskusi, pelatihan dan penelitian. Bentuk 

pemenuhan hak-hak ini telah mendukung dan mempermudah mahasiswa 

penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya dalam proses pendidikan. 

 Hasil penelitian ditulis oleh Slamet Thohari dengan judul Pandangan 

Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota 

Malang adalah, hasil survey terhadap 125 tempat fasilitas publik misalnya, 85 % 

tidak mempunyai ramp kursi roda, dan jika ada mereka tidak aksesibel. Data yang 

lainnya juga menunjukkan bahwa hampir semua fasilitas umum di Malang 

mengabaikan faktor kebutuhan akan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Data 
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menunjukkan bahwa 83,00 % fasilitas publik tidak aksesibel karena tidak 

menyediakan toilet bagi penyandang disabilitas. Hanya 17 % yang menyediakan, 

itupun tidak sesuai standard. Jadi penyandang disabilitas akan kesulitan untuk 

buang hajat jika bepergian ke tempat umum, alasan ini mungkin menjadi salah satu 

alasan penting yang menyebabkan sulitnya penyandang disabilitas ditemukan di 

tempat-tempat umum.        

 Mulia Astuti, tahun 2013, menulis sebuah jurnal yang berjudul Penguatan 

Peran Keluarga Masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam Proses Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Panti. Hasil penelitian tersebut adalah 

: (1) Penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Tunagrahita Melalui Panti Sosial Bina 

Grahita (PSBG), menemukan bahwa pasca rehabilitasi sosial di PSBG,  keluarga 

belum siap menerima anak dan menginginkan dirujuk ke panti lain untuk 

memperoleh pelayanan lanjutan (2) Penelitian Pola Asuh Anak dalam Keluarga 

menemukan adanya kesenjangan antara pengasuhan yang telah diperoleh anak 

dalam panti rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum atau Panti 

Sosial Marsudi Putra (PSMP) dengan pengasuhan di keluarga.  Fajar 

Sidik, tahun 2015, meneliti tentang impelentasi jaminan pendidikan di Yogyakarta. 

Judul penelitiannya adalah Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di 

Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program 

Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di kota Yogyakarta belum efektif mencapai 

tujuannya dikarenakan: pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti 

akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan belum efektif 

dilaksanakan. Kedua, penilaian hasil keluaran (outcome) program menunjukkan 
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bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa KMS secara langsung dapat 

dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak jangka 

menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar 

maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, 

dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi 

harapan program.        

 Erwan Agus Purwanto, tahun 2000, meneliti tentang Implementasi Program 

Jaring Pengaman Sosial (SSN) Di Desa Sudagaran, Jawa Tengah. Hasil 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 1. Implementasi program SSN hanya 

menghasilkan sedikit pengaruh dari masyarakat sebagai instrumen kebijakan untuk 

mengurangi dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat desa. SSN untuk 

kesehatan telah memberikan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat 

dalam layanan kesehatan kuratif dan layanan kebidanan, atau setidaknya untuk 

melindungi bayi dan anak-anak di bawah usia lima tahun dari kekurangan gizi. 2. 

Kegagalan pelaksanaan program SSN di Sudagaran disebabkan oleh beberapa 

faktor: (1) kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat atau kelompok 

sasaran. (2) Ketidaktahuan atau ketidakmampuan Perangkat Desas sebagai 

pelaksana program, (3) Kurangnya pengawasan (4) adanya pendekatan budaya 

formalitas, diasumsikan bahwa jika secara formal (seperti yang diceritakan oleh 

prosedur) semua program telah dilaksanakan (dapat dibuktikan dengan penerimaan 

dan laporan pengeluaran), tujuan program tercapai tanpa pertanyaan apakah 

program tersebut telah mencapai kelompok sasaran atau tidak. 3. Terlepas dari 

kelemahan perangkat desa, permintaan dari anggota masyarakat, yang tidak 
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memenuhi syarat sebagai kelompok sasaran program SSN untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama, telah membuat banyak ketegangan di masyarakat yang 

memaksa perangkat desas membuat beberapa "penyesuaian kebijakan" yang 

menyimpang dari tujuan utama kebijakan tersebut. 

No Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Pembahasan 

1 Rizky Wahyu 

Nugraha, 2016,  

Konvensi 

Mengenai Hak-

Hak Penyandang 

Disabilitas (studi 

Kota Mataram). 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaturan 

pelayanan publik 

bagi 

penyandang   

disabilitas   di   

Kota   Mataram   

serta   

hambatan/kendal

a   terhadap 

pelaksanaan 

pelayanan publik 

di Kota Mataram. 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

empiris. 

Manfaat dari 

penelitian ini 

terdiri dari 

manfaat teoritis 

dan praktis. 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

sosiologis. 

Dalam jurnal 

tersebut diuraikan 

bahwa di Kota 

Mataram itu sendiri  

terdapat hambatan 

ataupun kendala 

dalam 

melaksanakan 

pelayanan publik 

untuk penyandang 

disabilitas. Baik itu 

dari segi fisik 

maupun non fisik.  

2 Yune Angel 

Anggelia 

Rumateray, 2016, 

Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang 

Disabilitas Atas 

Pendidikan 

Tinggi Negeri di 

Universitas Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta.  

Untuk 

mengetahui 

pemenuhan hak-

hak penyandang 

disabilitas atas 

pendidikan tinggi 

negeri di 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta. 

Metode 

penelitiannya 

adalah 

deskriptif, 

kualitatif 

Pemenuhan hak –

hak mahasiswa 

penyandang 

disabilitas atas 

pendidikan tinggi di 

Universitas Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta meliputi 

penyediaan 

aksesibilitas, 

administrasi, 

pendampingan, 

konseling, 
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sosialisasi, 

advokasi, diskusi, 

pelatihan dan 

penelitian. Bentuk 

pemenuhan hak-hak 

ini telah mendukung 

dan mempermudah 

mahasiswa 

penyandang 

disabilitas untuk 

memperoleh hak-

haknya dalam 

proses pendidikan.  

3 Slamet Thohari,  

 

Pandangan 

Disabilitas dan 

Aksesibilitas 

Fasilitas Publik 

bagi Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Malang 

 

 

 

Untuk 

mengetahui 

pandangan 

Disabilitas dan 

Aksesibilitas 

Fasilitas Publik 

bagi Penyandang 

Disabilitas di 

Kota Malang 

Penelitian ini 

akan 

mengambil 

metode 

sampling 

dengan motode 

clustering yaitu 

kami 

mengambil 

beberapa 

tempat yang 

mewakili suara 

saja diantara 

masyarakat 

Malang Secara 

keseluruhan. 

Hasil survey 

terhadap 125 tempat 

fasilitas publik 

misalnya, 85 % tidak 

mempunyai ramp 

kursi roda, dan jika 

ada mereka tidak 

aksesibel. Data yang 

lainnya juga 

menunjukkan bahwa 

hampir semua 

fasilitas umum di 

Malang 

mengabaikan faktor 

kebutuhan akan 

toilet khusus bagi 

penyandang 

disabilitas. Data 

menunjukkan bahwa 

83,00 % fasilitas 

publik tidak 

aksesibel karena 

tidak menyediakan 

toilet bagi 

penyandang 

disabilitas. Hanya 
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17 % yang 

menyediakan, 

itupun tidak sesuai 

standard. Jadi 

penyandang 

disabilitas akan 

kesulitan untuk 

buang hajat jika 

bepergian ke tempat 

umum, alasan ini 

mungkin menjadi 

salah satu alasan 

penting yang 

menyebabkan 

sulitnya penyandang 

disabilitas 

ditemukan di 

tempat-tempat 

umum  

4 Mulia Astuti, 

2013, Penguatan 

Peran Keluarga 

Masyarakat, dan 

Pemerintah 

Daerah dalam 

Proses 

Rehabilitasi 

Sosial 

Penyandang 

Disabilitas Netra 

Melalui Panti 

 

 

1. Untuk 
mengetah

ui 
permasal
ahan 

pelaksana
aan 

rehabilita
s sosial 
melalui 

panti 
2. Untuk 

mengemb
angkan 
kebijakan 

rehabilita
si sosial 

melalui 
panti. 

Metode 

analisis 

kebijakan 

sosial 

menggunakan 

analisis 

kebijakan 

retrospektif, 

yaitu 

menganalisis 

kebijakan yang 

telah ada dan 

implementasin

ya di 

masyarakat, 

dalam hal ini 

difokuskan 

pada kebijakan 

rehabilitasi 

sosial melalui 

1.Penelitian tentang 

Rehabilitasi Sosial 

Tunagrahita Melalui 

Panti Sosial Bina 

Grahita (PSBG), 

menemukan bahwa 

pasca rehabilitasi 

sosial di PSBG,  

keluarga belum siap 

menerima anak dan 

menginginkan 

dirujuk ke panti lain 

untuk memperoleh 

pelayanan lanjutan. 

2.Penelitian Pola 

Asuh Anak dalam 

Keluarga (Astuti, 

2010), menemukan 

adanya kesenjangan 

antara pengasuhan 
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panti dari 

berbagai hasil 

penelitian. 

yang telah diperoleh 

anak dalam panti 

rehabilitasi sosial 

anak yang 

berhadapan dengan 

hukum atau Panti 

Sosial Marsudi 

Putra (PSMP) 

dengan pengasuhan 

di keluarga. 

5 Fajar Sidik, 

2015, 

Implementasi 

Program 

Jaminan 

Pendidikan 

Daerah di Kota 

Yogyakarta 

 

 Pentingnya 

penilaian untuk 

menjelaskan 

alasan-alasan 

program JPD 

tersebut belum 

efektif menjadi 

tujuan dari 

penulisan ini. 

Pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

digunakan 

penulis untuk 

menjelaskan 

secara objektif, 

detail, dan 

mendalam 

terhadap hasil 

yang telah 

diperolah di 

lapangan. 

Teknik obser- 

vasi, 

wawancara 

mendalam, dan 

dokumentasi 

digunakan 

penulis dalam 

pengumpulan 

datanya. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

implementasi 

program Jaminan 

Pendidikan Daerah 

(JPD) di kota 

Yogyakarta belum 

efektif mencapai 

tujuannya dikare- 

nakan: pertama, 

hasil penilaian 

keluaran (output) 

program seperti 

akses, bias, cakupan, 

dan ketepatan 

layanan 

menunjukkan belum 

efektif 

dilaksanakan. 

Kedua, penilaian 

hasil keluaran 

(outcome) program 

menunjukkan bahwa 

bantuan yang 

diberikan kepada 

para siswa KMS 

secara langsung 

dapat dirasakan. 

Namun, secara lebih 
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lanjut pada penilaian 

kedua yaitu dampak 

jangka menengah 

(intermediate) 

belum menunjukkan 

efektif karena 

motivasi belajar 

maupun prestasi 

belajar siswa KMS 

masih dapat 

dikatakan rendah. 

Selanjutnya, 

dampak jangka 

panjang (long-term) 

belum dapat 

terwujud dan masih 

menjadi harapan 

program. 

6 Erwan Agus 

Purwanto, 

2000, The 

Implementation 

of The Social 

Safety Net 

Program (SSN) 

In Sudagaran 

Village, Central 

Java 

 

  The implementation 

of SSN program in 

Sudagaran village: 

1. The 

implementation of 

SSN program only 

produces very little 

effect of the 

community as 

policy instruments 

to reduce the impact 

of the economy 

crisiss to the village 

community. The 

SSN for health has 

given quite 

significant impact to 

the community in 

curative health 

services and 

midwifery services, 
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or at least to protect 

infant and children 

under the age of five 

from malnutrition. 

2. The failure of the 

implementation  of 

SSN program in 

Sudagaran is caused 

by several factors : 

(1) lack of the 

socialization of the 

program to the 

community or target 

group. 

(2) The ignorance or 

incapability of the 

Perangkat Desas as 

the implementors of 

the program, 

(3).Lack of the 

supervision (4) the 

existence of culture 

of formality 

approach, it is 

assumed that if 

formally (as told by 

the procedure) all 

the programs have 

been implemented 

(can be proven with 

expenditures 

receipts and good 

report), the 

objectives of the 

program were 

achieved without 

any questions 

whether those 
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programs have 

reached the target 

groups or not. 

 

3.In spite of 

weaknesses of the 

perangkat desa, the 

demand from the 

part of the 

community 

members, who are 

not eligible as target 

groups of the SSN 

program to obtain 

the same treatment, 

has made a lot of 

tension in the 

community that 

force the perangkat 

desas to make 

several “policy 

adjustments” that 

deviate from the 

main objective of 

the policy.  
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1.5.2.  Administrasi Publik 

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig dalam 

Harbani Pasolong (2010: 7), mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah 

kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam 

administrasi publik kebijakan ditetapkan oleh  badan-badan perwakilan politik dan 

selalu ada koordinasi antara perorangan maupun kelompok dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut. Hal yang tidak kalah penting ialah bahwa selalu ada proses 

bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan 

dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud 

terhadap usaha sejumlah orang. Kerjasama dalam Administrasi Publik meliputi 3 

cabang pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dan setiap lembaga 

tersebut memiliki perannya masing-masing. Selain ketiga lembaga tersebut 

berkaitan juga dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam 

menyajikan pelayanan kepada masyarakat.      

 Chandler dan Plano dalam Keban (2004: 3), mendefinisikan bahwa 

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk diformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Candler dan 

Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and 

science) yang ditujukan untuk mengatur “publik affairs” dan melaksanakan 

berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan 

untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang 

organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.     
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 Dwight Waldo dalam Harbani Pasolong (2010: 8), mendefininisikan 

administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.     

 David H. Rosenblom dalam Harbani Pasolong (2010: 8), menunjukkan 

bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses 

manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang 

legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.    

 Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa 

administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau 

lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi 

kebutuhan publik secara efisien dan efektif. 

1.5.3.  Kebijakan Publik 

Robert Eyestone dalam bukunya The Threads of Public Policy dalam Leo Agustino 

(2008: 6)  mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini 

mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

 Solichin Abdul Wahab mengajukan definisi dari W.I Jenkins dalam 

Suharno (2013: 11), yang merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau 

sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada 
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prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor 

tersebut. Richard Rose dalam Leo Agustino (2008: 7) menyarankan bahwa 

kebijakan hendaknya dipahami sebagai “ serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan 

daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”.    

 Thomas R. Dye dalam Suharno (2013: 11) mengatakan bahwa “ kebijakan 

publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak 

dilakukan”. Menurut Carl Friedrich Carl J Frederick dalam Ismail Namawi 

(2009: 8) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.  Menurut James E. 

Anderson dalam dalam Leo Agustino (2008: 4) kebijakan merupakan arah tindakan 

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita 

anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan 

dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga 

menbedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan dari berbagai 

alternatif yang ada.  

Dari beberapa definisi tersebut kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, arah, 

keputusan dan kegiatan yang dimbil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah 

publik. 
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1.5.4. Proses Kebijakan Publik 

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang 

cukup panjang. Islamy dalam Sri Suwitri (2008: 69) mengemukakan bahwa 

kebijakan publik sebagai suatu proses akan diawali dengan perumusan kebijakan 

sebelum dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi.  Tahap-tahap kebijakan 

publik adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan 

Perumusan kebijakan berkaitan dengan pembuatan keputusan. Kebijakan publik 

merupakan serangkaian keputusan dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. 

Anderson dalam Sri Suwitri (2008: 69), menyatakan perumusan kebijakan 

menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati 

untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi dan 

terlibat, individu ataupun kelompok. Winarmo dalam Sri Suwitri (2008: 69), 

menyebut perumusan kebijakan sebagai tahap dimana kebijakan dipilih dari 

berbagai alternatif yang berkompetisi. Perumusan kebijakan oleh beberapa ahli 

seringkali disebut sebagai alternatif kebijakan, adapula yang menyebut sebagai 

proses perumusan usulan kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan 

proses yang terdiri dari beberapa tahap. Dimulai mengidentifikasikan alternatif, 

mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang 

tersedia, dan memilih alternatif yang “memuaskan” atau “paling memungkinkan 

untuk dilaksanakan”. 
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2. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan publik akhir-akhir ini muncul sebagai topik yang menarik 

dalam studi ilmu politik baik di negara-negara maju maupun di negara-negara 

berkembang. Implementasi kebijakan publik menjadi menarik perhatian 

dikarenakan banyak faktor yang sangat bervariasi yang sangat terkait dengan proses 

implementasi ini. Bahasannya meliputi kemampuan penyediaan sumber, struktur 

hubungan antar pemerintahan, pelaporan dalam birokrasi, pengaruh lawan politik, 

kejadian-kejadian tak terduga yang tak dapat diperkirakan sebelumnya yang 

muncul dalam pencapaian tujuan termasuk pula dalam bahasan implementasi 

kebijakan publik.banyak faktor dapat menyebabkan mengapa kebijaksanaan yang 

ditetapkan mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya, usaha-usaha untuk 

menjelaskan perbedaan yang terjadi antara kebijakan dengan pelaksanaan, 

penjabaran kebijakan ke dalam mekanisme, menterjemahkan tujuan ke prosedur 

rutin dan masih banyak lagi hal-hal yang termasuk bahasan implementasi kebijakan 

publik. Berbagai diskusi mengenai implementasi ternyata melahirkan pertanyaan-

pertanyaan dasar mengenai konflik antara pengambilan keputusan dengan “who 

gets what” atau “siapa mendapatkan apa”. Pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan akan dapat mengakibatkan satu pihak mendapat keuntungan dengan 

mengorbankan pihak lain. Mempelajari implementasi kebijakan publik pada 

hakekatnya berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

kebijakan di formulasikan dan mendapat pengesahan. Implementasi khususnya 

berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, 

mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari 
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program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat. Karena itu guna memperoleh 

pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan hendaknya kita 

memahami pula bahwa bukan hanya badan administratif yang bertanggung-jawab 

terhadap kebijakan atau program berikut pelaksannaannya terhadap kelompok-

kelompok sasaran (target grup), melainkan juga berbagai kekuatan sosial, politik, 

ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku 

semua pihak yang terlibat. Memahami implementasi secara baik juga harus 

memperhatikan dampak yang ditimbulkan baik dampak yang dikehendaki maupun 

dampak yang tidak dikehendaki. 

3. Evaluasi Kebijakan 

Menurut Subarsono (2005: 119), evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai 

kinerja suatu kebijakan Kapan suatu evaluasi dapat dilakukan, tidak ada batas 

waktu yang pasti kapan suatu kebijakan dapat dievaluasi. Menurut Subarsono 

(2006: 119) kapan evaluasi kebijakan diaksanakan sangat tergantung pada 

kebijakan publik yang sedang diimplementasikan. Semakin strategis suatu 

kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang, paling tidak 5 

tahun semenjak kebijakan diimplementasikan, untuk dapat mengetahui outcome 

dan dampak suatu kebijakan. Sebaliknya, semakin teknis sifat suatu kebijakan atau 

dprogram, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih 

cepat semenjak diterapkannnya kebijakan tersebut. Jones dalam Sri Suwitri (2008: 

90), mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang dirancang 

untuk menilai hasil-hasil program dan proses pemerintahan yang bervariasi dalam 

spesifikasi kriteria, teknik-teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk-bentuk 
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rekomendasinya. David Nachmias dalam Sri Suwitri (2008: 90), memberikan 

pernyataan tentang evaluasi kebijakan sebagai tujuan yang sistematik, pemahaman 

empirik terhadap berbagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang sedang 

berlangsung dan target program publik yang merekaingin mencapai tujuan-tujuan 

yang dimaksud. Evaluasi kebijakan berdasarkan proses dapat berupa evaluasi 

sebelum kebijakan dilaksanakan atau pada saat formulasi kebijakan, evaluasi pada 

saat implementasi dan evaluasi sesudah implementasi.  

1.5.5. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah 

senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang 

telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi sendiri biasanya ada yang disebut 

sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah 

mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab 

atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para 

pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Kajian implementasi kebijakan telah 

dibahas banyak ahli. Pendekatan implementasi kebijakan yang terkenal selama ini 

adalah pendekatan implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yakni 

pendekatan complience dan what happen. Pendekatan complience (kepatuhan) 

adalah mengkaji implementasi kebijakan dalam ranah kepatuhan para aktor 

implementasi kebijakan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam guidelines 

kebijakan . Kajian ini mendapatkan kritik karena terlalu menyederhanakan masalah. 

Masalah kebijakan dilihat sangat hitam putih dan positivistik. Jika ada kriteria yang 

tercantum dalam guideline kebijakan tidak dilakukan maka dengan mudah maka 
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implementasi kebijakan telah gagal secara proses. Temuan-temuan yang berharga 

dalam kajian implementasi kebijakan kemuadian amat sulit ditemukan, karena dari 

awal sudah membatasi diri pada kajian kepatuhan guideline kebijakan yang terjadi 

di ranah nyata.  Meskipun demikian pendekatan kepatuhan yang sering 

disebut juga pendekatan top down ini memberikan pesan pentingnya kepatuhan 

implementor terhadap sektor administrasi kebijakan. Logika sederhanya adalah 

bagaimana mungkin sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik jika kriteria-

kriteria dalam kebijakan tidak dijalankan dengan baik dan konsisten. Pendekatan 

kedua adalah pendekatan what happen atau sering disebut juga dengan pendekatan 

bottom up. Pendekatan ini menginginkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian 

dalam ranah implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan 

terbuka. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka tabir kekurangan format 

kebijakan yang  sedang diimplementasikan, memberikan gambaran best practices 

dalam memodifikasi kebijakan untuk mencapai output dan outcomes, serta 

penyimpangan-penyimpangan atas guideline kebijakan yang menjadikan kegagalan 

suatu program pemerintah. Pendekatan ini juga bukan tanpa kritik. Kritik terhadap 

pendekatan ini adalah bahwa mengkaji kebijakan secara bottom up bukanlah suatu 

yang mudah, banyak aspek di lapangan yang harus masuk dalam ranah kajian jika 

menginginkan kualitas pengkajian implementasi secara baik. Mengidentifikasi hal-

hal mana yang penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain adalah hal tersulit 

yang harus dilakukan oleh pengkaji dari pendekatan bottom up. Meskipun 

demikian, hal-hal terkait dengan kebaruan temuan dan demi terjadinya reformulasi 

kebijakan berdasarkan pada informasi di lapangan, pendekatan bottom up (what 



31 
 

happen) dapat diandalkan. Jadi, kajian implementasi kebijakan dapat dilakukan 

melalui mengkaji aktor krbijakan, apa yang terjadi selama proses kebijakan ( what 

happen) dan hasil (output) suatu kebijakan. 

1.5.6. Model Implementasi Kebijakan 

Grindle dalam Sri Suwitri (2008: 86-89) mengungkapkan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 2 (dua) variabel pokok 

yaitu variabel konten dan variabel konteks. Variabel Konten adalah apa yang ada 

dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi 

kebijakan tersebut. Variabel Konteks adalah gambaran mengenai bagaimana 

konteks politik dan aktivitas administrasi mempengaruhi kebijakan publik yang 

diimplementasikan. Dengan demikian variabel konteks meliputi environment atau 

lingkungan dari kebijakan publik. Lingkungan politik dan administratif yang terkait 

dengan kebijakan publim tersebut. Variabel Konten selanjutnya diperinci lagi ke 

dalam 6 unsur, yaitu:  

1) Pihak yang kepentingannya diengaruhi ( interest affected) 

Theodore Lewi dalam Sri Suwitri (2008: 86-89), mengungkapkan 

bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak 

tertentu terhadap macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila 

kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan 

dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat 

merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang 

kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.  
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Grindle mencontohkan dengan kebijakan publik mengenai perombakan 

yang radikal di bidang agraria yang menentang sistem tuan tanah. 

Kebijakan seperti ini akan mendapat tantangan keras dari pihak yang 

kepentinannya terancam daam hal ini para tuan tanah. 

2) Jenis manfaat yang dapat diperoleh (type of benefits) 

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap 

banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena sangat 

mudah dalam memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi 

dari target groups atau masyarakat banyak. Sebaliknya, program yang 

bersifat partikularistik kemungkinan dapat mempertajam konflik dan 

persaingan diantara orang-orang yang berusaha memperoleh manfaat 

dari program tersebut. Program seperti ini lebih sulit untuk 

diimplementasikan. Sebagai contoh, program untuk perumahan, 

telephone, program yang tidak keseluruhan masyarakat dapat 

memperoleh dan mempertajam persaingan dalam masyarakat. 

3) Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (extent of change 

envisioned) 

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku 

masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat 

dirasakan manfaatnya bagi masyararakat (target groups) cenderung 

lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. Dapat dicontohkan 

disini adalah program-program Keluarga Berencana, pada awal-awal 

pengenalan program, banyak mendapat tantangan dari masyarakat dan 



33 
 

pemuka agama. Setelah berjalan sekian tahun dan telah dapat dirasakan 

manfaatnya, barulah terlihat dukungan dari masyarakat. 

4) Kedudukan pengambil keputusan (site of decision making) 

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi 

kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan 

semakin sulit pula implementasinya. Karena semakin banyak satuan-

satuan pengambil keputusan yang terlibat didalamnya akan semakin 

rumit. Grindle mengumpamakan bahwa mengimplementasikan 

pembangunan desa secara terpadu akan lebih sulit dari pada 

mengimplementasikan kurikulum sekolah. 

5) Pelaksana-pelaksana program (program implementors) 

Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan 

implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf yang aktif, 

berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan 

tugas akan sangat mendukung terhadap keberhasilan implementasi 

program. 

6) Sumber-sumber yang dapat disediakan (resources commited) 

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung 

keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. 

Disamping Konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga 

ditentukan oleh variabel Konteks. Variabel ini meliputi 3 unsur, yaitu : 

1) Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (power, interest 

and strategies of actors involved). Strategi, sumber dan posisi kekuasaan 
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dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu 

program. Apabilakekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu 

program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan 

yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat 

dinikmati mereka. Misalnya berusaha mendapat dukungan dari elite politik 

dan masyarakat serta menghindari oposisi yang membahayakan. 

2) Karakteristik rezim dan institusi (institution and regime characteristics) 

 Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada 

kepentingan-kepentingan kelompok yang dipengaruhi. Penyelesaian 

konflik akan menentukan “siapa mendapatkan apa”. Strategi bagi 

penyelesaian konflik dapat secara tidak langsung menilai ciri-ciri rezim dan 

institusi dimana suatu program diimplementasikan. Apakah program berada 

pada lingkungan yang otoriter atau demokratis. 

3) Kesadaran dan sifat responsif (compliance and responsiveness) 

Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para 

implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari 

beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup, implementor akan 

kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan 

kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. 

Weimer dan Vinning dalam Leo Agustino (2008) mengungkapkan ada tiga variabel 

dalam kebijakan publik : 

1) Logika Kebijakan. 
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Yang dimaksud dengan logika ini adalah bahwa kebijakan yang 

ditetapkan harus masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan 

teoritis. 

2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. 

Sebuah kebijakan bisa saja sukses ketika diterapkan di sebuah 

lingkungan, tetapi tidak berarti bahwa kebijakan yang sama akan 

memiliki tingkat sukses yang sama ketika diterapkan di lingkungan yang 

berbeda. Artinya, kondisi lingkungan dimana kebijakan 

diimplementasikan juga mempengaruhi kebehasilan implementasi 

kebijakan. Lingkungan yang dimaksudkan disini mencakup lingkungan 

sosial, politik, ekonomi, hankam, dan atau geografis. 

3) Kemampuan Implementor Kebijakan 

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kopetensi 

dan keterampilan dari implementor. Dengan kata lain semakin 

kompeten implementor sebuah kebijakan, maka potensi suksesnya 

implementasi kebijakan juga semakin tinggi. 

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2008) mengungkapkan 

model kebijakan kerangka analisis implementasi .Di dalam pemetaan model ini 

diberi label “MS” yang terletak di kuadran “puncak bawah” dan lebih berada di 

“mekanise paksa” dari pada “mekanisme pasar”. Duet Mazmanian Sabatier 

mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.  

1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap, 

meliputi: 
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a. Kesukaran-kesukaran Teknis. 

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung 

pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: 

kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator 

pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta 

pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang 

mempengaruhi masalah. Disamping itu, tingkat keberhasilan 

suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah di 

kembangkannya teknik-teknik tertentu. 

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur 

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya 

semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin 

sulit untuk membuat pertauran yang tegas dan jelas. Dengan 

demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus di 

kontrol oleh para pejabat pelaksana (administrator atau birokrat) 

di lapangan. 

2) Persentase Totalitas Penduduk yang Terakup dalam Kelompok Sasaran. 

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya 

akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar 

peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah 

kebijakan dan dengannya akan lebih terbukapeluang bagi pencapaian 

tujuan kebijakan. 

3) Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki. 
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Semakin besar jumah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh 

kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh 

implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh 

lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan 

yang dikehendaki tidaklah terlalu besar. 

4) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat 

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi 

yang akan dicapai. 

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-

petunjuk cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan 

kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka 

semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari 

badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. 

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. 

Memuat suatu teori-teori kausalitas yang enjelaskan bagaimana 

kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui 

implementasi kebijakan. 

c. Ketetapan alokasi sumber. 

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat 

diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan 

formal. 

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-

lembaga atau instansi pelaksana. 



38 
 

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan 

perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan 

hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk 

menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, 

maka kordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah 

jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan 

tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan 

pelaksana.Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi 

tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang 

memadai bagi kepatuhan  kelompok sasaran, suatu undang-

undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses 

implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara 

formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan 

pelaksana. 

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam 

undang-undang. 

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan 

demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh 

karena, top down policy bukanlah perkara yang mudah 

diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal. 

g. Akses formal pihak-pihak luar. 
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Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi 

kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbukabagi 

partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung 

tujuan resmi.  

5) Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi 

Implementasi 

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. 

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum 

pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat 

signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang 

digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor 

juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu 

upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik. 

b. Dukungan publik. 

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan 

kesukaran-kesukaran tertentu karena untuk mendorong tingkat 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuh   kan 

adanya sentuhan dukungan dari warga. Sikap dan sumber-sumber 

yang dimiliki kelompok masyarakat. 

c. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan 

publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga 

memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif 

terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam 
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local genius ( kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi 

kebijakan publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap 

dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat. 

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat 

pelaksana. 

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari 

kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya 

pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi 

dan pejabat-pejabat terasnya. 
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Gambar 2.1 

Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
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Model Implementasi Kebijakan – C. Edward III dalam Leo Agustino (2008) 

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk 

empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 

implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi 

dan struktur birokrasi. 

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana 

program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan 

dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik 

sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini 

menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas 

program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 

mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber 

daya yang memadai, baik sumber daya maunusia maupun sumber daya 

finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun 

kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. 

Sumber daya finansial adalah kecukupan model investasi atas sebuah 

program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi 

program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, 

kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. 

Sedangkan,sumber daya finansial menjamin keberlangsungan 
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program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program 

tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

3. Disposisi, yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor 

yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa antusias dalam 

melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang 

demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan yang 

dihadapkan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan 

resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian 

kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting 

dalam imlpementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua 

hal penting pertama adalah mekanisme, dan stuktur organisasi pelaksana 

sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan 

melalui standar operating prosedur    

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi 

kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu : (Leo Agustino, 2008: 142) 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 

atau ukuran kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk 
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dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan 

kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil. 

2. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemmapuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan. Di luar sumber daya manusia, sumber 

daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan 

sumber daya waktu. 

3. Karakteristik agen pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informasl yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi publik sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agent 

pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan 

perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agent pelaksana. 

4. Sikap / kecenderungan (disposition) para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agent pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan, hal 

ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan 



45 
 

dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang sangat 

mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui 

kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivis pelaksana 

Komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi 

kebijakan maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk 

terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 

kebijakan publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondisi lingkungan eksternal. 

1.6.  Operasionalisasi Konsep 

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan dan 

menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota 

Semarang. 

Jadi ada dua fenomena yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: 
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1. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

Indikasi yang diteliti adalah: 

a) Implementor 

Siapa saja implementor atau aktor-aktor kebijakan dalam 

melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di Kota Semarang 

b) “What Happen” 

Apa yang terjadi selama proses pengimplementasian Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. 

c) Capaian Implementasi 

Capaian implementasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas di Kota Semarang di Kota Semarang. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. 

1) Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivis Pelaksana 

Indikator Komunikasi yang digunakan untuk meneliti yaitu: 

a) Tingkat kejelasan isi, tujuan dan sasaran kebijakan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Tenaga Kerja di 

Kota Semarang. 

b) Tingkat informasi yang diperoleh dan diakses itu dapat dimengerti 

oleh Dinas Tenaga Kerja di Kota Semarang dalam rangka 

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

2) Sumber Daya 
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Indikator Sumber Daya yang digunakan untuk meneliti yaitu: 

a) Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berupa staf yang 

memadai dan memiliki keahlian sesuai bidangnya untuk 

melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

b) Fasilitas-fasilitas atau Sumber Daya Finansial yang memadai 

sebagai penunjang berlangsungnya Implementasi Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

3) Karakteristik agen pelaksana 

Indikatornya adalah : 

a) Bagaimana komitmen agen pelaksana dalam implementasi 

Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dapat diukur 

dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan 

guide line yang telah ditetapkan. 

b) Konsistensi agen pelaksana dalam implementasi Kebijakan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

c) Tingkat demokratis yang dapat diukur dengan intensitas pelaksana 

melakukan sharing dengan kelompok sasaran. 

4) Struktur Organisasi 

a) Struktur birokrasi implementor Kebijakan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Seberapa jauh rentang 

kendali antara puncak pimpinan dan bawahan dalam struktur 

organisasi. 
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b) Ketersediaan SOP yang mudah dipahami dalam pelaksanaan 

Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota 

Semarang. 

5) Lingkungan Sosial- Budaya dan Teknologi 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis 

deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang 

kompleks dari partisipan. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan yang ada, 

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.   

1.7.2.  Desain Penelitian 

Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan eksploratif. Hal ini 

juga dinyatakan Masri Singarimbun (Singarimbun, 1989:4) dalam bukunya yang 

menyatakan dua jenis penelitian tersebut, yaitu: 

1) Penelitian Deskriptif 

Suatu usaha pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala 

yang sudah ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala-gejala dan 

menetapkan pengaruh antar gejala-gejala yang ditemukan. 
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2) Penelitian Eksploratif 

Studi penelitian yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan 

mengenai gejala tertentu, dengan maksud untuk merumuskan masalah-

masalah secara terperinci. 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Hal ini dikarenakan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 

saja yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondidi-kondisi sekarang ini terjadi. 

Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi 

apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. 

1.7.3. Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian diolah dan digunakan sebagai alat untuk menganalisa. Dalam 

penelitian ini digunakan sebagai sumber data sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data primer atau data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber datanya, 

yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung pada objek penelitian melalui 

interview. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang 

ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan diteliti. 
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1.7.4. Lokasi Penelitian 

Situs lokasi penelitian adalah tempat dimana persoalan atau penelitian tersebut 

terjadi. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang dengan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang 

sebagai instansinya. Alasan yang membuat peneliti mengambil lokasi ini adalah 

karena Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi yang diharapkan menjadi kota 

percontohan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Jawa Tengah. 

1.7.5. Pemilihan Informan 

Sugiyono (2009: 2016) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan 

terhadap populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang 

memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yg dipelajari. Sampel dalam 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau 

patrisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian 

kualitatif, juga bukan disebut sebagai sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena 

tujuan peelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Pegawai Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah yang bertugas 

mengimplementasikan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota 

Semarang adalah key informan dalam penelitian ini. Adapun penentuan key 

informannya adalah berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, 
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purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya 

bisa lebih presentatif. Narasumber dan informan dalam penelitian ini akan 

bertambah di lapangan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan teknik snowball. 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel  yang mula-mula jumlahnya 

kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan 

sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah  sampel semakin banyak. ibarat bola 

salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.  

1.7.6. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada waktu melakukan penelitian 

dengan menggunakan suatu metode tertentu. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti perlu memiliki rasa keingintahuan 

untuk mengamati dan memahami permasalahan dalam penelitiannya. Peneliti harus 

mempunyai kemampuan dalam memberikan pandangan dan makna mengenai data 

yang diperoleh sehingga peneliti memahaminya dan dapat memisahkan hal-hal 

yang tidak berkaitan. Selain itu, peneliti harus bisa menciptakan kedekatan yang 

maksimal dengan para narasumber sehingga mereka mau bekerjasama. 

Sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, 

digunakan buku catatan, alat perekam, pedoman wawancara dan kamera untuk 

merekam gambar-gambar selama proses penelitian. 

1.7.7. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber 

data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak daripada observasi 

berperan serta (participan observation), wawancara yang mendalam ( in depth 

interview) dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam 

Sugiono (2009: 225) , menyatakan bahwa “ the fundamental methods relied on by 

qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, 

direct observation, in-depth interviewing, document review”. 

a. Pengumpulan Data dengan Observasi 

Nasution dalam Sugiyono: 226 menyatakan bahwa, observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan.  

Marshall dalam Sugiyono (2009: 226) menyatakan bahwa melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. 

Manfaat observasi menurut Patton dalam Sugiyono (2009: 228), 

dinyatakan sebagai berikut: 

1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keselurihan situasi sosial, jadi akan 

dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. 
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2) Dengan observasi maka akan diperoleh pengelaman langsung, 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan 

induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan 

sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan 

melakukan penemuan atau discovery. 

3) Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau 

tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam 

lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak 

akan terungkapkan dalam wawancara. 

4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya 

tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena 

bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama 

lembaga. 

5) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar 

persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih komprehensif. 

6) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya 

mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-

kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. 

b. Pengumpulan data dengan wawancara/interview 

Esterberg dalam Sugiyono (2009: 231) mendefinisikan interview 

sebagai berikut “ a meeting of two persons to exchange information and 

idea through question and responses, resulting in communication and 



54 
 

joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetaui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. 

Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan 

melalui observasi. 

c. Teknik pengumpulan data dengan dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.  

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Perda Jawa Tengah 

No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Renstra Dinas 

Sosial, dan LPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 
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1.7.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini 

Nasution dalam Sugiyono (2009: 245) menyatakan “ Analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi 

pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai 

pengumpulan data. 

Spradley dalam Sugiyono (2009: 253-266) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa teknik analsis data yang masing-masing memiliki kedalaman atau 

karakter yang berbeda agar proses penyajian lebih mudah di maknai6 meliputi: 

a. Analisis Domain ( Domain analysis). 

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari 

objek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau 

kategori. Diperoleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti 

menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian 

selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin 

banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. 

b. Analisis Taksonomi (Taxonomic Analysis).  
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Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, 

untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi 

terfokus. 

c. Analisis Komponensial ( Componential Analysis) 

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara 

mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan 

wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan (contras 

question) 

d. Analisis Tema Kultural (Discovering Cultural Theme) 

Mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan 

keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul 

penelitian. 

Untuk menganalisis data dari penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data 

Domain, yakni analisis di dalam penyajian data informasi yang dimaksudkan untuk 

memperoleh pengertian yang relatif bersifat umum dan menyeluruh, tentang apa 

yang tercakup dalam fokus permasalahan yang diteliti atau disebut dengan analisis 

deskripsi dan bersifat induktif. 

1.7.9. Kualitas Data 

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi 

data. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan, 

apakah proses dari hasil sudah dapat dipahami oleh peneliti berdasarkan apa yang 
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disampaikan informan maupun keadaan di lapangan. Cara yang dilakukan antara 

lain: 

a. Melakukan wawancara kepada informan 

b. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan 

hasil observasi di lapangan 

c. Mengonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber 

lainnya. 


