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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan secara global, tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya 

beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi memiliki berbagai macam 

bentuk dan datang dari segala sisi. Menghadapi berbagai macam tantangan 

banyak usulan atau masukan yang disampaikan oleh beberapa negara agar 

permasalahan global tersebut dapat terselesaikan. Dalam menghadapinya para 

pemimpin dunia pada tahun 2000 yang dinaungi oleh PBB mengumumkan 

“Deklarasi Milenium” atau yang kita sebut dengan Millenium Development Goals 

(MDGs) sebagai tekad untuk menciptakan lingkungan “yang kondusif bagi 

pembangunan dan pengentasan kemiskinan”. Dalam rangka mewujudkan hal ini 

di rumuskan delapan tujuan MDGs. 

 Tujuan tersebut diambil dari permasalahan yang terjadi pada setiap negara. 

Delapan tujuan dari MDGs antara lain:
1
 

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem 

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

4. Menurunkan angka kematian anak 

5. Meningkatkan kesehatan ibu 

6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta  penyakit lainnya 

7. Memastikan kelestarian lingkungan 

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 

Delapan tujuan tersebut akan dijalankan dari tahun 2000 hingga tahun 

2015. Dari ke delapan tujuan tersebut yang paling banyak datang dari segi 

permasalahan kesehatan. Kesehatan memang tak biasa di pisahkan dari kehidupan 
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masyarakat. Permasalahan kesehatan selalu menjadi yang tertinggi dalam 

penyelesaiannya karena tingkat kesehatan mempengaruhi juga bagaimana 

berkembangnya sebuah negara. Pengaruh terbesar dari permasalahan kesehatan ini 

datang dari permasalahan kesehatan ibu dan bayi yaitu menurunkan angka 

kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. 

Setelah berakhir pada tahun 2015 dan memberikan hasil yang memuaskan 

pada beberapa aspek yang terdapat didalamnya, selanjutnya negara-negara 

anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. 

Program ini merupakan lanjutan dari MDGs agar aspek yang belum maksimal 

hasilnya akan terus diupayakan dalam program kerja selanjutnya dan beberapa hal 

yang sudah tercapai akan menjadi lebih baik. Dalam program lanjutan ini di 

dalamnya menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals (SDGs). SDGs disusun berdasarkan MDGs pada tahun 

sebelumnya. Tujuannya antara lain:
2
 

1. Tanpa kemiskinan 

2. Tanpa kelaparan 

3. Kehidupan sehat dan sejahtera 

4. Pendidikan berkualitas 

5. Kesetaraan gender 

6. Air bersih dan sanitasi layak 

7. Energi bersih dan terjangkau 

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 

9. Industri, inovasi dan infrastruktur 

10. Berkurangnya kesenjangan 

11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 

13. Penanganan perubahan iklim 

14. Ekosistem laut 

15. Ekosistem daratan 

16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh 

                                                 
2
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17. Kemitraan untuk mencapai tujuan 

Jika di dalam MDGs terdapat tiga poin mengenai kesehatan, dalam SDGs 

permasalahan kesehatan hanya terdapat satu poin yaitu pada poin ketiga yaitu 

kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan dari poin ketiga ini berbicara tentang 

membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Poin ini juga 

berkaitan dengan MDGs poin ke empat menurunkan angka kematian anak, poin 

ke lima meningkatkan kesejahteraan ibu dan poin ke enam memerangi 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Poin ketiga ini penting bagi 

pemerintah daerah karena penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk 

mengurangi angka kematian ibu, anak dan bayi. Pemerintah daerah di kawasan 

perkotaan tentu harus waspada dengan angka kematian anak yang tidak kunjung 

turun. Permasalahan ini dapat ditangani melalui program perbaikan permukiman 

kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap 

pelayanan dasar. Selanjutnya, HIV/AIDS semakin dipahami sebagai sebuah 

permasalahan pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan seringkali bertindak 

sebagai penghubung penyebaran HIV/AIDS karena kepadatan penduduknya yang 

sangat tinggi dan besarnya keberadaan kelompok rentan. 

Dari poin ketiga dalam SDGs ini, terdapat target yang berkaitan dengan 

pemerintah daerah, diantaranya:
3
 (1) pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian 

ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran; (2) pada tahun 2030, 

mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita; (3) pada 

tahun 2030, mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit 

tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan dan penyakit menular 

lainnya; (4) pada tahun 2020, mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka 

akibat kecelakaan lalu lintas; (5) pada tahun 2030, menjamin akses universal 

terhadap layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk 

keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan 

reproduksi ke dalam strategi program nasional; (6) pada tahun 2030, mengurangi 

                                                 
3
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jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran 

dan polusi udara, air dan tanah. 

Beberapa target yang disebutkan diatas termasuk juga kedalam 

permasalahan mengenai kesehatan secara umum di Indonesia. Namun, dari 

beberapa target tersebut, target yang paling penting adalah mengurangi rasio 

kematian ibu dan kematian bayi juga balita. Permasalahan mengenai kematian ibu 

dan kematian bayi penting bagi sebuah negara karena dari angka inilah kemajuan 

sebuah negara dapat diukur. Peran seorang ibu sangat strategis dalam 

pembangunan sebuah bangsa. Sosok ibu-lah yang melahirkan dan mengantarkan 

generasi penerus menjadi manusia yang kelak berguna bagi negara. Oleh sebab 

itu, kesehatan ibu menjadi penting. Ibu yang sehat lebih bisa menjalankan 

fitrahnya untuk menghasilkan cikal bakal yang berkualitas. Indikator kesehatan 

ibu yang utama dapat dilihat dari angka kematian ibu (aki) di suatu negara. Selain 

kematian ibu, kematian bayi pun memiliki pengaruh yang besar. 

WHO sendiri mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012). Menurut 

laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan 

pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas 

kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah 

pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, 

dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014). Untuk kasus Indonesia sendiri, 

berdasarkan data dari Pusat Kesehatan dan Informasi Kemenkes (2014) penyebab 

utama kematian ibu dari tahun 2010-2013 adalah pendarahan (30.3% pada tahun 

2013) dan hipertensi (27.1% pada tahun 2013). Hal ini sangat ironis, mengingat 

berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah, jika sang ibu 

mendapatkan perawatan medis yang tepat.
4
 

Di sisi lain, angka kematian ibu juga selalu di sandingkan dengan angka 

kematian anak. Saat ini kematian anak terjadi saat masa baru lahir (neonatal), 

selama bulan-bulan pertama kehidupannya. Berdasarkan data UNICEF Indonesia 

tahun 2012, penyebab meninggalnya anak pada usia berbeda adalah 19 per seribu 
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selama masa neonatal, 15 per seribu dari usia 2 hingga 11 bulan dan 10 per seribu 

dari usia satu sampai lima tahun. (UNICEF INA, 2012:1). Jadi hambatan 

terbesarnya kini terletak pada permasalahan kematian bayi baru lahir dan kematian 

ibu. 

Dilihat dari SDGs pada poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera 

yang mempunyai tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 

kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan tersebut mempunyai beberapa 

target. Berikut ini gambaran dari target serta indikatornya.
5
 

 

Tabel 1.1 

Rencana Aksi SDGs Nasional 

Target Indikator Konsep Manfaat 
Pengumpu

lan Data 
Pada tahun 

2030, 

mengurangi 

rasio angka 

kematian 

ibu hingga 

kurang dari 

70 per 

100.000 

kelahiran 

hidup 

Angka 

Kematian 

Ibu (AKI) 

Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah banyaknya 

perempuan yang meninggal 

dari suatu penyebab 

kematian terkait dengan 

gangguan kehamilan 

atau penanganannya (tidak 

termasuk kecelakaan, 

bunuh diri atau kasus 

insidentil) selama 

kehamilan, melahirkan, dan 

dalam masa nifas (42 hari 

setelah melahirkan) tanpa 

memperhitungkan lama 

kehamilan per 100.000 

kelahiran hidup. 

Indikator ini secara 

langsung digunakan 

untuk memonitor 

kematian terkait dengan 

kehamilan, 

persalinan, dan nifas. 

AKI dipengaruhi oleh 

beberapa faktor termasuk 

status kesehatan secara 

umum, pendidikan, 

ekonomi, sosial budaya 

dan pelayanan kesehatan 

selama kehamilan dan 

melahirkan. 

BPS: Sensus 

Penduduk 

(SP) dan 

Survei 

Penduduk 

Antar 

Sensus 

(SUPAS). 

Proporsi 

perempua

n pernah 

kawin 

umur 15-

49 tahun 

yang 

proses 

melahirka

n 

terakhirny

a ditolong 

oleh 

tenaga 

Proporsi perempuan pernah 

kawin umur 15-49 tahun 

yang proses melahirkan 

terakhirnya ditolong oleh 

tenaga kesehatan terlatih 

adalah perbandingan 

antara banyaknya 

perempuan pernah kawin 

umur 15-49 tahun yang 

pernah melahirkan anak 

lahir hidup dalam dua tahun 

terakhir dan proses 

melahirkan terakhirnya 

ditolong oleh tenaga 

Pertolongan persalinan 

oleh tenaga terlatih 

(dokter, bidan, perawat 

dan tenaga kesehatan 

medis lainnya) di 

fasilitas kesehatan 

(Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, 

Rumah Sakit) 

menunjukkan 

kualitas terhadap 

pelayanan kesehatan, 

sehingga risiko kematian 

ibu melahirkan oleh 

BPS: 

Survei 

Sosial 

Ekonomi 

Nasional 

(Susenas) 

Kor. 

                                                 
5
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kesehatan 

terlatih. 
kesehatan terlatih (memiliki 

kompetensi kebidanan) 

dengan jumlah perempuan 

pernah kawin umur 15-49 

tahun yang pernah 

melahirkan. Tenaga 

kesehatan terlatih yang 

memiliki kompetensi 

kebidanan, yaitu seperti 

dokter kandungan, dokter 

umum, bidan, perawat, dan 

tenaga medis lainnya yang 

memiliki kemampuan klinis 

kebidanan sesuai standar. 

selain tenaga 

kesehatan terlatih 

menjadi rendah. 

Persentas

e 

perempua

n pernah 

kawin 

umur 15-

49 tahun 

yang 

proses 

melahirka

n 

terakhirny

a di 

fasilitas 

kesehatan

. 

Persentase perempuan 

pernah kawin umur 15- 

49 tahun yang proses 

melahirkan terakhirnya di 

fasilitas kesehatan adalah 

perbandingan antara 

banyaknya perempuan 

pernah kawin umur 15-49 

tahun yang pernah 

melahirkan anak lahir hidup 

dalam dua tahun terakhir dan 

proses melahirkan 

terakhirnya di fasilitas 

kesehatan dengan jumlah 

perempuan pernah kawin 

umur 15-49 tahun yang 

pernah melahirkan, 

dinyatakan dengan 

persentase. 

Fasilitas kesehatan seperti, 

rumah sakit, rumah 

sakit bersalin, klinik/bidan 

praktek swasta/praktek 

dokter, dan 

puskesmas/pustu/ polindes. 

Pertolongan persalinan di 

fasilitas kesehatan 

(puskesmas, puskesmas 

pembantu, rumah 

sakit) menunjukan 

kualitas terhadap 

pelayanan 

kesehatan, sehingga 

risiko kematian ibu 

melahirkan 

menjadi rendah. 

BPS: Survei 

Sosial 

Ekonomi 

Nasional 

(Susenas) 

Kor. 

Pada tahun 

2030, 

mengakhiri 

kematian 

bayi baru 

lahir dan 

balita yang 

dapat 

dicegah, 

dengan 

seluruh 

negara 

berusaha 

menurunka

n Angka 

Kematian 

Angka 

Kematian 

Balita 

(AKBa) 

per 1.000 

kelahiran 

hidup. 

Angka Kematian Balita 

(AKBa) adalah jumlah anak 

yang dilahirkan pada waktu 

tertentu dan meninggal 

sebelum mencapai umur 5 

tahun, dinyatakan sebagai 

angka per 1.000 kelahiran 

hidup. 

Indikator ini terkait 

langsung dengan target 

kelangsungan hidup anak 

dan merefleksikan 

kondisi 

sosial, ekonomi dan 

lingkungan anak-anak 

bertempat tinggal 

termasuk pemeliharaan 

kesehatannya. AKBa 

kerap dipakai untuk 

mengidentifikasi 

kesulitan ekonomi 

penduduk. Mengingat 

kegiatan registrasi 

penduduk di Indonesia 

1.BPS: 

Sensus 

Penduduk 

(SP) dan 

Survei 

Penduduk 

Antar 

Sensus 

(SUPAS); 

2. Badan 

Kependuduk

an dan 

Keluarga 

Berencana 

Nasional 

(BKKBN) 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM CONTRACEPTIVE KHARISMATY ARYDIANDA



 

 

I-7 

 

Neonatal 

setidaknya 

hingga 12 

per 1.000 

KH dan 

Angka 

Kematian 

Balita 25 

per 1.000. 

belum sempurna sumber 

data ini belum dapat 

dipakai untuk 

menghitung 

AKBa. Sebagai gantinya 

AKBa dihitung 

berdasarkan 

estimasi tidak langsung 

dari berbagai survei. 

bekerjasama 

dengan BPS: 

Survei 

Demografi 

dan 

Kesehatan 

Indonesia 

(SDKI). 

Angka 

Kematian 

Neonatal 

(AKN) 

per 1.000 

kelahiran 

hidup. 

Angka Kematian Neonatal 

(AKN) adalah jumlah anak 

yang dilahirkan pada waktu 

tertentu dan meninggal 

dalam periode 28 hari 

pertama kehidupan dan 

dinyatakan sebagai angka 

per 1.000 kelahiran hidup. 

Indikator ini terkait 

langsung dengan target 

kelangsungan hidup anak 

dan merefleksikan 

kondisi 

sosial, ekonomi dan 

lingkungan anak-anak 

bertempat tinggal 

termasuk pemeliharaan 

kesehatannya. AKN 

di Indonesia masih tinggi 

merupakan salah satu 

faktor tingginya angka 

kematian bayi. Oleh 

sebab itu, upaya 

kesehatan untuk 

menurunkan AKN perlu 

mendapat perhatian. 

1. BPS: 

Sensus 

Penduduk 

(SP) dan 

Survei 

Penduduk 

Antar 

Sensus 

(SUPAS) 

2. Badan 

Kependuduk

an dan 

Keluarga 

Berencana 

Nasional 

(BKKBN) 

bekerjasama 

dengan BPS: 

Survei 

Demografi 

dan 

Kesehatan 

Indonesia 

(SDKI). 

Angka 

kematian 

bayi 

(AKB) 

per 1.000 

kelahiran 

hidup. 

Angka Kematian Bayi 

(AKB) adalah banyaknya 

bayi yang meninggal 

sebelum mencapai umur 1 

tahun pada waktu tertentu 

per 1.000 kelahiran hidup 

pada periode waktu yang 

sama. 

Indikator ini terkait 

langsung dengan target 

kelangsungan hidup anak 

dan merefleksikan 

kondisi 

sosial, ekonomi dan 

lingkungan tempat 

tinggal anak-anak, 

termasuk pemeliharaan 

kesehatannya. AKB 

cenderung lebih 

menggambarkan 

kesehatan reproduksi 

dari pada AKBa. 

Meskipun target 

program terkait khusus 

dengan kematian balita, 

AKB relevan dipakai 

untuk memonitor 

pencapaian target 

program karena 

mewakili komponen 

1.BPS: 

Sensus 

Penduduk 

(SP) dan 

Survei 

Penduduk 

Antar 

Sensus 

(SUPAS); 

2. Badan 

Kependuduk

an dan 

Keluarga 

Berencana 

Nasional 

(BKKBN) 

bekerjasama 

dengan BPS: 

Survei 

Demografi 

dan 

Kesehatan 
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penting pada kematian 

balita. AKB terutama 

terjadi pada 

umur 0-28 hari, yang 

sangat dipengaruhi oleh 

kondisi ibu pada saat 

hamil, bersalin dan 

perawatan 

bayi baru lahir. 

Indonesia 

(SDKI). 

Persentas

e 

kabupaten

/kota 

yang 

mencapai 

80% 

imunisasi 

dasar 

lengkap 

pada bayi. 

Imunisasi wajib merupakan 

imunisasi yang diwajibkan 

oleh pemerintah untuk 

seseorang sesuai dengan 

kebutuhannya dalam rangka 

melindungi yang 

bersangkutan dan 

masyarakat sekitarnya dari 

penyakit menular tertentu. 

Imunisasi wajib terdiri atas: 

a. Imunisasi rutin; 

b. Imunisasi tambahan; dan 

c. Imunisasi khusus. 

 

Imunisasi rutin terdiri atas 

imunisasi dasar dan 

imunisasi lanjutan. 

Imunisasi dasar diberikan 

pada bayi sebelum umur 1 

(satu) tahun. Jenis imunisasi 

dasar terdiri atas: 

a. Bacillus Calmette Guerin 

(BCG); 

b. Diphtheria Pertusis 

Tetanus-Hepatitis 

BHemophilus 

Influenza typeB (DPT-HB-

Hib) 

c. Hepatitis B pada bayi baru 

lahir; 

d. Polio; dan 

e. Campak. 

Imunisasi yaitu 

menimbulkan/meningkat

kan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap 

suatu penyakit, sehingga 

bila suatu saat terpajan 

dengan 

penyakit tersebut tidak 

akan sakit atau hanya 

mengalami sakit ringan. 

Tujuan pemberian 

imunisasi secara khusus 

yaitu 

tercapainya target 

Universal Child 

Immunization 

(UCI) yaitu cakupan 

imunisasi lengkap 

minimal 80% secara 

merata pada bayi di 

seluruh desa/kelurahan 

pada tahun 2014. 

Kementeria

n 

Kesehatan: 

Laporan 

Program. 

Sumber: Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial tahun 2017 

 

 Dari beberapa indikator yang disebutkan diatas, maka sudah jelas jika 

tujuan nasional meliputi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian 

bayi. Kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat melalui indikator Angka Kematian 

Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan 

dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas atau 

pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan di setiap 
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100.000 kelahiran hidup. Jika melihat data yang ada selama beberapa tahun 

belakangan angka AKI dan AKB Nasional memang mengalami penurunan, 

namun penurunan tersebut belum mencapai standar yang diharapkan oleh MDGs. 

Berikut datanya. 

 

Gambar 1.1 

Angka Kematian Ibu di Indonesia 

Tahun 1991-2015 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, SDKI 1991-2015 

 

 Penurunan AKI di Indonesia terjadi sejak tahun 1991 sampai dengan 

2007, yaitu dari 390 menjadi 228. Namun demikian, SDKI tahun 2012 

menunjukkan peningkatan AKI yangsignifikan yaitu menjadi 359 kematian ibu 

per 100.000 kelahiran hidup. AKI kembali menunjukkan penurunan menjadi 305 

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) 2015. Setelah melihat data AKI secara nasional, 

kemudian dilihat pula data untuk Angka Kematian bayi.
6
 

 Pemeliharaan kesehatan anak telah dilakukan sejak dalam kandungan dan 

sampai berusia 18 tahun. Dengan upaya kesehatan anak diharapkan mampu 

menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan 

dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi 

                                                 
6
 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI. hlm 102. 
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(AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Perhatian terhadap upaya penurunan 

angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal 

memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Berdasarkan hasil Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian 

Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka 

ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin 

dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup. 

 

Gambar 1.2 

Tren Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita 

Tahun 1991-2015 

 

Sumber: SDKI tahun 1991-2015, SUPAS tahun 2015 

 

 Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB 

sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target 

MDGs 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan Angka 

Kematian Balita (AKBa) hasil SUPAS 2015 sebesar 26,29 per 1.000 kelahiran 

hidup, juga sudah memenuhi target MDGs 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran 

hidup.
7
 Bila melihat data AKI dan AKB diatas, pasti mempertanyakan di provinsi 

mana saja yang berpengaruh menjadi penyumbang AKI dan AKB terbanyak. 

                                                 
7
 Ibid. hlm 124. 
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Melansir dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2013 beberapa provinsi 

dengan Angka Kematian Ibu terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi 

provinsi yang paling banyak menyumbang adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
8
 Jawa sebagai pulau dengan tingginya angka 

kepadatan penduduknya selalu memasuki provinsi dengan penyumbang AKI dan 

AKB terbanyak di Indonesia, tak terkecuali dengan Provinsi Jawa Timur. 

 Di Jawa Timur, program SDGs sendiri sudah mulai diterapkan sejak tahun 

2017, beberapa program telah masuk ke dalam RKPD 2017 terutama pada poin 

mengenai kesehatan ibu dan bayi. Melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat 

yang didalamnya terdapat beberapa indikator diantaranya cakupan peserta KB 

aktif, cakupan pelayanan bayi dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan. Beberapa indikator dari program kesehatan telah memenuhi terget pada 

tahun 2016 dan 2017. Namun jika diperinci lebih dalam lagi, mengenai pelayanan 

bayi dan cakupan persalinan. Terdapat permasalahan yang selalui ada di tiap 

tahunnya, yaitu mengenai kematian ibu dan bayi.
9
 

Mengenai kematian ibu dan bayi di Jawa Timur masih belum bisa 

dikatakan rendah. Jika dilihat dari SUPAS Angka Kematian Ibu cenderung 

mengalami penurunan dari tahun 2010-2017. Namun jika melihat dari capaiannya 

dibanding dengan renstra terdapat perbedaan yang tipis dari tahun ke tahunnya.
10

 

Mengutip dari TimesIndonesia, United States Agency International 

Development (USAID) mencatat jika angka kematian bayi di Jawa Timur masih 

tinggi, ketiga di Indonesia. Penyebab tingginya angka kematian neonatal adalah 

berat badan lahir rendah (42 persen), asfiksia (25 persen), dan kelainan bawaan 

(16 persen). Dalam tiap proses kehamilan hingga pasca persalinan, seorang ibu 

memiliki resiko untuk meninggal. Hipertensi pada kehamilan (29 persen) dan 

pendarahan (26 persen) menjadi dua penyebab dominan. Terhitung dalam satu 

jam, Indonesia kehilangan dua ibu dan delapan bayi baru lahir akibat kematian 

                                                 
8
 https://m.detik.com/health/ibu-dan-anak/d-1747719/5-provinsi-penyumbang-angka-kematian-

ibu-dan-bayi-terbanyak 
9
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jatim tahun 2018  

10
 Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
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yang sebenarnya dapat dicegah.
11

 

 

Gambar 1.3  

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2010-2017 

 

Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota Seksi KGM 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 

 

Dapat dilihat pada gambar di atas, pada tahun 2010 capaiannya sebesar 

101,4 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian terus mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2014 AKI Jawa Timur berada pada angka 93,53 per 

100.000 kelahiran hidup dan terus menurun hingga tahun 2017 sebesar 91,92 per 

100.000 kelahiran hidup. Kemudian dari data AKI Jawa Timur bergeser ke data 

AKI per Kab/Kota di Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 https://m.timesindonesia.co.id/read/189939/20181116/102047/usaid-identifikasi-penyebab-

tingginya-angka-kematian-bayi-di-jatim/#! 
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Gambar 1.4  

Angka Kematian Ibu (AKI) Per kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014 

 

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 

2015 

 

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 tertinggi di Kota Surabaya 

yaitu sebesar 88,9 per 100.000 kelahiran hidup atau kematian ibu pada tahun 

2014 di Kota Surabaya sebanyak 39 orang. Sedangkan AKI terendah ada di Kota 

Batu dan Kota Mojokerto. Kota Batu sebesar 30,9 per 100.000 kelahiran hidup 

atau kematian ibu hanya 1 orang saja dan Kota Mojokerto sebesar 45,0 per 

100.000 kelahiran hidup yang jumlah kematian ibu juga sama 1 orang. Terdapat 

lima Kab dan Kota sebagai penyumbang terbesar angka kematian ibu, setelah 

Kota Surabaya kemudian disusul dengan Kabupaten Jember sebanyak 31 orang, 

Kabupaten Sidoarjo sebanyak 28 orang, Kabupaten Pasuruan sebanyak 28 orang, 

dan Kabupaten Malang sebanyak 27 orang. Pada tahun 2014 ini AKI di Jawa 

Timur masih tinggi jika dibandingan dengan Renstra, maka dari itu perlu upaya 

penurunan Angka Kematian Ibu. 

Sedangkan angka kematian bayi dan angka kematian neonatal bila 

dihitung angka kematian absolut masih tinggi yaitu sebanyak 4.059 bayi 

meninggal pertahun dan sebanyak 4.464 balita meninggal pertahun. Dalam satu 

hari berarti sebanyak 11 bayi meninggal dan 12 balita meninggal. Berikut data 
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yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.
12

 

 

Gambar 1.5 

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi 

Jawa Timur 

Tahun 2013-2017 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2018 

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) harus di 

tekan dalam pertambahan jumlahnya. Meskipun di beberapa Kabupaten/Kota 

terdapat beberapa yang masih tinggi dan sebagian pula sudah mencapai tingkat 

yang rendah, usaha dalam meminimalisir hal ini perlu dilakukan secara 

berkelanjutan. Sebagai upaya penurunan AKI, pada tahun 1990 Kementerian 

Kesehatan telah meluncurkan safe motherhood initiative, sebuah program yang 

memastikan semua wanita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga 

selamat dan sehat selama kehamilannya. Upaya tersebut dilanjutkan dengan 

program Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden Republik Indonesia. 

Program ini melibatkan sektor lain di luar kesehatan. Salah satu program utama 

yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu yaitu penempatan bidan di 

tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses 

pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Upaya yang lain juga 

telah dilakukan yaitu strategi Making Pregnancy Safer yang dicanangkan pada 

tahun 2000. 

                                                 
12

 Ibid..  
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Program lain yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai 

upaya untuk penurunan AKI dan AKB lainnya mulai tahun 2010 meluncurkan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ke puskesmas di Kabupaten/Kota yang 

difokuskan pada kegiatan preventif dan promotif dalam program kesehatan ibu 

dan anak. Di tahun 2010, sebanyak 300 puskesmas di wilayah Jawa, Bali, 

Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua memperoleh dana 

operasional sebesar 10 juta per bulan. Mulai tahun 2011, seluruh puskesmas yang 

berjumlah 8.500 akan mendapatkan BOK. 

Selanjutnya, terdapat pula program yang diyakini terbukti mampu 

meningkatkan indikator proksi (persalinan oleh tenaga kesehatan) dalam 

penurunan AKI dan AKB adalah Program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi (P4K). Program dengan menggunakan stiker ini, dapat 

meningkatkan peran aktif suami (suami siaga), keluarga, dan masyarakat dalam 

merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan 

menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian 

alat/obat kontrasepsi pasca persalinan. 

Selain itu, program P4K juga mendorong ibu hamil untuk memeriksakan 

kehamilan, bersalin, pemeriksaan nifas dan bayi yang dilahirkan oleh tenaga 

kesehatan terampil termasuk skrining status imunisasi tetanus lengkap pada 

setiap ibu hamil. Kaum ibu juga didorong untuk melakukan inisiasi menyusui 

dini (IMD) dilanjutkan pemberian ASI selama 6 bulan. P4K berperan dalam 

pencapaian salah satu target program 100 hari Kementerian Kesehatan yaitu 

terdatanya ibu hamil di 60.000 desa di seluruh Indonesia. Saat sudah terdata 

3.122.000 ibu hamil di 67.712 desa.
13

 

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program 

Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan 

angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di 

provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, 

yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 

Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut disebabkan 52,6% dari 

                                                 
13

 depkes.go.id – Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Perlu Kerja Keras 
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jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi 

tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi 

tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara 

signifikan. 

Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka 

kematian neonatal dengan cara : 1) meningkatkan kualitas pelayanan emergensi 

obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300 

Puskesmas/Balkesmas PONED) dan 2) memperkuat sistem rujukan yang efisien 

dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit.
14

 

Dari beberapa program yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, 

terdapat sebuah program yang digagas oleh salah satu Pemerintah Kabupaten di 

Jawa Timur. Kabupaten tersebut ialah Kabupaten Malang yang cukup menarik 

perhatian. Angka kematian ibu di Kabupaten Malang sendiri pada tahun 2007 

sebesar 65/100.000 kelahiran hidup, tahun 2012 sebesar 61/100.000 kelahiran 

hidup, sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 89/100.000 

kelahiran hidup. Adapun AKB di Kabupaten Malang telah berada di bawah 

target nasional, yakni 5,42/1.000 kelahiran hidup (2011), 4,31/1.000 kelahiran 

hidup dan 4,02/1.000 kelahiran hidup (2013) namun pada tahun berikutnya di 

tahun 2014 AKI Kabupaten Malang mengalami peningkatan drastis menjadi 

62,2/100.000 kelahiran hidup.
15

 

Sedangkan untuk AKB di Kabupaten Malang sendiri capaiannya jauh di 

bawah target nasional, namun perlu diingat kembali bahwa kasus kematian bayi 

lebih banyak dikarenakan BBLR (berat badan lahir rendah) yang dilahirkan oleh 

ibu-ibu dengan kualitas kehamilan yang buruk, misalnya karena menderita 

penyakit menular, tidak menular, bawaan atau dengan status gizi buruk. 

Permasalahan seperti itu sebenarnya masih dapat dicegah dengan mendeteksi 

lebih dini permasalahan yang terjadi sehingga kehamilan dapat ditunda dan AKB 

di Kabupaten Malang masih sangat mungkin untuk diturunkan. 

Dengan adanya permasalahan yang melatarbelakangi tersebut, BKKBN 

                                                 
14

 Profil Kesehatan Indonesia 2016, op.cit, hlm 103. 
15

 Contra War, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. 
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telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan peserta KB 

aktif semua metoda (Contraceptive Prevalence Rate) atau CPR, dari 57,4% 

(2007) menjadi 57,9% (2012) dan target pada tahun 2015 diharapkan bisa 

mencapai 65%, sementara di Kabupaten Malang telah melampaui target nasional 

sebesar 78,68% (2011), 78,55% (2012) dan 78,9% (2013). Secara bersamaan, 

BKKBN telah berhasil menurunkan angka Unmet Need (kebutuhan ber-KB yang 

belum terlayani) di tingkat nasional dari 9,1% (2007) menjadi 8,5% (2012), 

sedangkan target nasional tahun 2015 sebesar 5%. Kabupaten Malang sendiri 

capaian Unmet Need masih berada di atas target nasional yaitu 9,77% (2011) dan 

10% (2013). 

Berdasarkan data-data tersebut, terdapat permasalahan yang ditemukan 

bahwa pencapaian cakupan peserta KB aktif (CPR) pada kenyataannya belum 

mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan Unmet Need, AKI 

dan AKB. Hal itu didasari karena sasaran yang belum tepat dan belum terfokus 

pada wanita usia subur yang beresiko tinggi. Sehingga saat mereka hamil, 

terdapat penyakit yang tidak terdeteksi dan belum mendapatkan penanganan 

yang lebih lanjut menjadi penyebab utama resiko komplikasi kehamilan yang 

dapat mengakibatkan kematian. 

Guna menjawab segala permasalahan yang khususnya terjadi di 

Kabupaten Malang tersebut dan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan 

RPJM daerah yang sejalan dengan Millenium Development Goals. Terdapat 

beberapa program yang berkaitan dengan upaya untuk menurunkan angka 

kematian ibu dan angka kematian bayi, salah satunya adalah CONTRA WAR 

atau Contraceptive for Women at Risk. Program ini di jalankan oleh Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, yang 

bertujuan mampu menurunkan Unmet Need (kebutuhan ber-KB yang belum 

terlayani), AKI dan AKB secara signifikan.
16

 

Program ini di ciptakan karna program-program reguler di bidang 

keluarga berencana dan kesehatan tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

                                                 
16

 Proposal Inovasi Contra War, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Malang. 
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mengenai Unmet Need, AKI dan AKB. Namun dalam pelaksanaannya, masih 

terkendala oleh kompleksnya permasalahan, yang paling mendasar adalah tingkat 

kepatuhan petugas kesehatan terhadap prosedur pelayanan. Program ini sejalan 

dengan SUTERA EMAS Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Melalui program 

tersebut kematian ibu dapat terlihat di beberapa kasus. Dari beberapa kasus 

tersebut, penyebabnya masih bisa di cegah dan ditangani dengan menunda dulu 

kehamilannya sampai selesainya masa pengobatan. Melalui program CONTRA 

WAR, bagi para wanita yang berusia subur beresiko tinggi dari 15-49 tahun yang 

telah menikah dan tidak dalam keadaan hamil, serta belum ber-KB (Unmet Need) 

yang sedang menderita penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit 

bawaan. Serta mempunyai faktor resiko seperti berusia terlalu muda (<20 tahun) 

atau terlalu tua (>35 tahun), termasuk wanita yang pernah memiliki riwayat 

kehamilan dengan jarak terlalu dekat (<2 tahun) dan  mempunyai anak terlalu 

banyak (>4) atau pernah mengalami resiko tinggi pada kehamilannya, untuk 

selanjutnya di periksa oleh tenaga kesehatan dan dapat memperoleh saran untuk 

ber-KB atau melakukan penyembuhan terlebih dahulu terhadap penyakitnya. 

Program CONTRA WAR ini telah masuk ke dalam top 40 inovasi 

pelayanan publik pada tahun 2018 dan mendapatkan penghargaan dari 

kementerian PAN-RB. Program ini dinilai telah berhasil menurunkan angka AKI 

dan AKB di Kabupaten Malang hingga angka AKI dan AKB menurun pada 

tahun berikutnya setelah program ini dijalankan. Program ini dijalankan dari 

tahun 2014. Beberapa hasil dari program ini. 
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Gambar 1.6 

Angka Kematian Ibu (AKI) Total di Kabupaten Malang 

 

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Malang tahun 2018 

 

 Pada gambar diatas, di Kabupaten Malang AKI total pada tahun 2013 

sebanyak 39 kasus kemudian menurun menjadi 27 kasus pada tahun 2014. 

Setelah mengalami penurunan kemudian meningkat kembali menjadi 30 kasus 

pada tahun 2015 dan terus menurun menjadi 21 kasus pada tahun 2016. Pada 

tahun 2017 kasus kematian ibu menurun kembali menjadi 15. 

 

Gambar 1.7 

AKB Nasional Kabupaten Malang dan Target MDG’s 

 

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Malang tahun 2018 
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 Selanjutnya, data diatas menunjukkan data AKB Nasional, Kab. Malang 

dan target MDGs. Pada AKB Kab. Malang mengalami stagnan pada tahun 2012-

2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat drastis menjadi 58 per 1.000 

kelahiran hidup. Pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 62 per 

1.000 kelahiran hidup dan menurun secara drastis pada tahun berikutnya hingga 

pada titik 10 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2017 jauh di bawah angka AKB 

Nasional dan target MDGs. 

 Keberhasilan dari program ini yang dapat menurunkan AKI dan AKB di 

Kabupaten Malang memang membawa dampak yang baik untuk Kabupaten 

Malang sendiri. Keberhasilan ini bermula dari penggagas program Contra War 

yaitu dokter Hadi Puspita, karena beliau memiliki keinginan dan integritas yang 

tinggi untuk mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi dan unmeet 

need. Sebagai kepala Dinas PPKB maka fokus beliau kepada penggunaan alat 

kontrasepsi. Masing-masing bidang dalam Dinas tersebut telah memiliki tugas 

nya. Sebagai penunjang PLKB serta PPKBD juga berperan besar dalam 

implementasi program ini di lapangan. Sebagai penunjang dari keberhasilan 

program ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. 

 

Tabel 1.2 

Kegiatan Penunjang Keberhasilan Program Contra War 

Kegiatan Dijalankan oleh 

Pertemuan PLKB tiap Kecamatan 

dengan Dinas PPKB setiap bulan di 

Kabupaten sebagai laporan 

perkembangan atas apa yang 

dilakukan di lapangan dan sharing 

dengan sesama PLKB di tiap 

kecamatan. 

PLKB dan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 
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Pertemuan PLKB dengan PPKBD di 

tiap desa. Pertemuan diadakan di 

balai penyuluhan KB Kecamatan 

setiap bulannya untuk uograding data 

PUS RISTI yang ada di tiap desa. 

Kegiatan ini juga terdapat sharing 

tentang permasalahan yang ada di 

masyarakat kepada PLKB. 

PLKB dan PPKBD 

Setiap minggunya PLKB selalu 

berkeliling ke desa-desa untuk 

melihat keadaan desa serta bertanya 

apakah ada laporan terbaru. 

PLKB 

Sub-PPKBD yang ada di tiap RW 

selalu melaporkan apabila ada 

temuan yang diduga PUS RISTI 

kepada PPKBD. Kemudian PPKBD 

menghubungkan ke PLKB atau 

tenaga medis yang ada di desa agar 

langsung mendapat penanganan lebih 

lanjut. 

PLKB, PPKBD, Sub-

PPKBD dan tenaga 

kesehatan di desa. 

Sumber: hasil wawancara peneliti 

 

Dari beberapa hasil yang telah didapat dari program ini. Berdasarkan 

hasil yang telah di dapatkan tersebut maka peneliti ingin mengkaji lebih 

mendalam tentang implementasi program CONTRA WAR di Kabupaten 

Malang. 

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rizalaty Laily pada tahun 2016 yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Kesehatan (Studi Deskriptif tentang Implementasi 

Kebijakan Kesehatan Masyarakat melalui Program Expanding Maternal and 

Neonatal Survival (EMAS) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sidoarjo). Menurut dari hasil penelitian tersebut, program EMAS di Kabupaten 

Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan teori George Edward III. Setiap variabel 

yang terdapat dalam teori ini (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi) dinilai telah mencukupi untuk berjalannya program. Namun masih 

diperlukan beberapa perbaikan dalam penambahan jumlah SDM, ketersediaan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM CONTRACEPTIVE KHARISMATY ARYDIANDA



 

 

I-22 

 

dana untuk menunjang pelaksanaan program agar berjalan lancar, pihak-pihak 

terkait program agar melakukan peningkatan fasilitas layanan dan pihak-pihak 

terkait agar melakukan penambahan peralatan untuk menunjang kelancaran 

program ini.
17

 

Dalam penelitian ini, studi terdahulu menggunakan program EMAS 

dikarenakan kesesuaian antara dua program ini yang mempunyai tujuan yang 

sama yaitu pengurangan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di 

Kabupaten Malang sendiri program EMAS sudah terlebih dahulu diterapkan di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Agar mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal, di hadirkan pula program CONTRA WAR berfokus pada 

pengurangan AKI dan AKB melalui pengendalian menggunakan alat kontrasepsi 

untuk wanita usia subur yang beresiko tinggi. Selain tujuan tersebut, program ini 

juga bertujuan untuk menurunkan Unmet Need, TFR, CFR dan peningkatan 

kesadaran ber-KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Dalam 

penelitian ini, peneliti akan berfokus pada implementasi dari program ini secara 

keseluruhan. Dengan menggunakan model model-model implementasi sebagai 

dasar untuk menganalisa penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang hendak dicari dalam penelitian ini adalah: 

 

Bagaimana implementasi program Contraceptive for Women at Risk (CONTRA 

WAR) di Kabupaten Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menurut Neuman, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk “memberikan 

gambaran” dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan 

profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab 
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pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.
18

 Setiap penelitian 

memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan. Maka 

berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan implementasi program Contra War di Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademis maupun 

secara praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan pengembangan studi Ilmu Administrasi 

Negara khusunya tentang kajian implementasi kebijakan publik. Lebih lanjut lagi, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis untuk 

mengaplikasikan serta menjembatani antara kajian teoritis dan implementasi 

fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi 

tentang pelaksanaan program Contraceptive for Women at Risk (CONTRA 

WAR). Maka lebih lanjut lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada para policy maker, terutama para pelaksana dari program ini di instansi 

terkait dalam pelaksanaan program ini dimasa yang akan datang. Karena program 

ini merupakan program yang menghasilkan hasil yang positif dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di Kabupaten 

Malang sebagai tempat lahirnya program ini. 
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1.5 Kerangka Teoritik 

Tinjauan teori merupakan pedoman yang akan di gunakan dalam 

penelitian ilmiah ini. Dalam tinjauan teori ini menggunakan berbagai teori yang 

relevan dengan penilitian yang akan dilakukan sebagai acuan. Selanjutnya, teori 

yang nantinya akan digunakan merujuk pada rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Penelitian tentang implementasi program 

Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR) ini akan menggunakan teori 

yang relevan sebagai acuan. 

Pada sub bab peratama akan dikemukakan teori mengenai kebijakan 

publik. Kemudian sub bab kebijakan publik ini akan dijelaskan pula berbagai 

pendapat para ahli mengenai kebijakan publik, program, dan juga penjelasan 

program CONTRA WAR secara umum. Pada sub bab kedua akan dibahas teori 

mengenai implementasi kebijakan. Dalam sub bab implementasi kebijakan akan 

dibahas mengenai pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan secara rinci 

yang terdiri dari teori Van Meter Van Horn, Edward III, Hogwood & Gunn, 

Grindle, Cheema & Rondinelli dan teori dari Sabatier dan Mazmanian. 

Selanjutnya dari beberapa teori yang telah di paparkan akan dipilih teori yang 

digunakan sebagai dasar penelitian ini.  

 

1.5.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan atau policy dalam kamus Webster dimaknai sebagai :”a 

definate course or method of action selected (as by a government, institution or 

individual) from among alternative presents and future decisions”. Dalam 

konteks studi implementasi yang dibicarakan disini tentu saja kebijakan selalu 

dikaitkan dengan kepentingan publik, karena “public policy is what public 

administration implement”, sebagaimana yang dikatakan oleh Nicholas Henry 

(2004, p 305).
19
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Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengungkapkan bahwa kebijakan 

publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan 

(repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang 

mematuhi keputusan tersebut.
20

 

Carl Frederich (1969) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud. 
21

 

Pada konteks publik, kebijakan dalam berbagai literatur dimaknai sebagai 

“suatu perangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik” (Persons): 

atau untuk memecahkan permasalahan publik sebagaimana yang didefinisikan 

oleh James A. Anderson sebagai “a purposive course of action followed by an 

actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (James E. 

Anderson, p 3), dan Chandler & Plano: “kebijakan publik adalah pemanfaatan 

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik 

dan pemerintah”.
22

 

Dye memberikan pendapatnya mengenai definisi dari kebijakan publik. 

menurutnya, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to 

do. Maksudnya adalah setiap pilihan yang diambil pemerintah, baik itu 

memberikan aksi dengan menangani maupun dengan membiarkan, itu adalah 

kebijakan publik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang 

diputuskan untuk tidak dilakukan oleh pemerintahan termasuk suatu kebijakan 

karena apa yang dipilih untuk tidak dilakukan akan berdampak sama besarnya 

dengan apa yang dipilih untuk dilakukan.
23
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Charles O Jones (1977:4) secara singkat mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah tindakan pemerintah atas permasalahan publik, yang di dalamnya 

terkandung komponen-komponen: 

1. Goals atau sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai 

2. Plans/proposal atau rencana-rencana atau proposal yang merupakan spesifikasi 

alat untuk mencapai tujuan tersebut 

3. Programs atau program-program yang merupakan alat formal untuk mencapai 

tujuan 

4. Decisions atau keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-

tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, 

melaksanakan dan mengevaluasi program 

5. Efek atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang 

diharapkan atau yang tidak diharapkan, baik dampak utama ataupun dampak 

sampingan 

 

Sedangkan, menurut  Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984 dalam 

Parson. 2006-cetakan kedua: 15), kebijakan publik memiliki beragam istilah. 

Setelah melakukan penelitian yang cukup lama, mereka berhasil 

mengelompokkan ragam istilah itu ke dalam sepuluh macam, yaitu:
24

 

1. Policy as a Label for a Feld of Activity (Kebijakan sebagai sebuah Label atau 

Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah). 

2. Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs 

(Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan 

Tertentu yang Dikehendaki) 

3. Policy as Specific Proposals (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus) 

4. Policy as Decision of Government (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan 

Pemerintah) 

5. Policy as Formal Authorization (Kebijakan sebagai Bentuk Otoritas atau 

Pengesahan Formal) 
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6. Policy as Programme (Kebijakan sebagai Program) 

7. Policy as Output (Kebijakan sebagai Keluaran) 

8. Policy as outcome (Kebijakan sebagai Hasil Akhir) 

9. Policy as a Theory or Model (Kebijakan sebagai Teori atau Model) 

10. Policy as Process (Kebijakan sebagai Proses) 

 

Dari beberapa definisi tentang kebijakan publik yang telah dikemukakan 

diatas, perlu kita ketahui untuk mengartikan kebijakan publik terdapat beberapa 

hal yang terkait, yaitu: 

1. Rangkaian kegiatan mengenai pengambilan keputusan mengenai suatu hal 

2. Pedoman-pedoman 

3. Tujuan yang ingin dicapai 

4. Aktor-aktor dalam proses kebijakan baik individu maupun kelompok 

 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas mengenai kebijakan 

publik, dalam penelitian ini kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian 

kegiatan mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor-aktor 

kebijakan (baik individu maupun kelompok) mengenai suatu hal permasalahan 

publik dengan menggunakan pedoman-pedoman tertentu agar dapat memenuhi 

tujuan yang ingin dicapai. 

 

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang 

terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak 

yang berada di luar lingkungan kebijakan.
25

 Kamus webster, secara lexicografis 

merumuskan bahwa istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to 

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 
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sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu).
26

 

Jika di definisikan secara umum, implementasi kebijakan merupakan 

tahapan selanjutnya dari proses pembuatan kebijakan. Setelah kebijakan tersebut 

disahkan dalam sebuah peraturan maupun undang-undang. Maka tahap 

selanjutnya adalah di implementasikan secara nyata kepada publik. Karena 

sejatinya kebijakan dibuat sebagai jalan keluar atas sebuah permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, maka akan 

dipaparkan beberapa definisi implementasi kebijakan menurut para ahli. 

George C. Edwards III mengartikan implementasi sebagai: 

“..the state of policy making between the establishment of a policy (such as 

the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the 

handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory 

rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect” 

Edwards mengatakan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial 

bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah 

satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu 

kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan 

sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan 

sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu 

kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan 

mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan 

baik oleh para pelaksana kebijakan.
27

 

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja 

mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda 

kebijakan sehingga proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan 

perhatian yang seksama. Oleh karena itu, keliru jika kita menganggap bahwa 
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proses tersebut akan berlangsung mulus dengan sendirinya.
28

 Pressman dan 

Wildavsky menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya menjalankan 

program kerja yang disusun setelah hipotesis permasalahan yang ditemukan dan 

diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tindakan yang telah disyahkan.
29

  

Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn 

(1975) dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses 

kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang 

secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program.
30

 

Pendapat lain diungkapkan oleh Sabatier dan Mazmanian. Memandang 

implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik dimana 

implementasi kebijakan ini berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang 

memiliki legalitas hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang 

merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian
31

 

“The process normally runs through a number of stages beginning with 

passage the basic statut, followed by policy outputs (decisions) of the 

implementing agencies, the compliance of target groups with those 

outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important 

revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (1983 : 20) 

Menurut Sabatier dan Mazmanian ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah 

(tractability of the problems), karakteristik kebijakan/ undang-undang (ability of 

statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (non statutory 

variables affecting implementation) 
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Implementasi juga memiliki tugas tersendiri dalam pandangan Grindle. 

Grindle menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk 

suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas 

implementasi ini mencakup terbentuknya “a policy delivery systemi”, dimana 

sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada 

tujuan-tujuan yang diinginkan.
32

 

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan 

oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa 

tindakan-tindakan) oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat, yang 

dimaksudkan untuk membuat program berjalan.
33

 Lebih lanjut dari pernyataan 

tersebut, implementasi mencakup banyak macam kegiatan, yaitu: 

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung 

jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang 

dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi 

personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang. 

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi 

arahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. 

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka 

dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban 

kerja. 

Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada 

para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan 

pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun 
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lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran nyata dari suatu 

program.
34

 

 Dari penjelasan di atas, implementasi kebijakan publik merupakan tahap 

selanjutnya atau pelaksanaan kebijakan/keputusan yang dilakukan oleh pembuat 

kebijakan yang didalamnya meliputi tindakan dan penyediaan sarana untuk 

mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

1.5.2.1 Model Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan memiliki beberapa versi model, dari setiap model 

itu pula memiliki variabel-variabel penentu yang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan pendapat para ahli yang berbeda dalam setiap teori/model yang 

dikemukakan mengingat cara pandang mereka yang berbeda pula terhadap 

implementasi kebijakan. Dua perspektif awal dalam studi implementasi terpisah 

dari formulasi kebijakan, yakni apakah suatu kebijakan dibuat oleh Pusat dan 

diimplementasikan oleh daerah (top down) atau kebijakan tersebut dibuat dengan 

melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi pelaksananya 

(bottom-up). Kemudian terdapat model baru yaitu sintesis atau hybrid. Pada 

hakikatnya model hybrid ini ingin menegaskan bahwa tidak ada model perspektif 

yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Karena setiap kebijakan 

mempunyai ciri khas tersendiri sehingga pendekatannya harus disesuaikan.
35

 

Jika melihat dari program yang di ambil, program ini dibuat oleh 

pemerintah daerah dan akan diterapkan untuk masyarakat. Masyarakat berperan 

sebagai pelaksana dari program ini, yang berarti dalam pelaksanaan program ini 

menggunakan tipe campuran. Campuran merupakan gabungan keduanya antara 

top-down dan bottom-up. Jika dilihat dari permasalahan yang ada di dalam 

program, SDM menjadi permasalahan utama. Maka dari tipe campuran tersebut 

akan lebih fokus kepada faktor-faktor implementasi bagian SDM nya. 
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Kemudian akan dijelaskan beberapa model yang dikemukakan oleh para 

ahli yang di dalamnya juga terdapat variabel-variabel yang berpengaruh dalam 

implementasi sebuah kebijakan. 

 

1. Model Implementasi oleh George C. Edward III 

George C. Edward III memperkenalkan  sebuah pendekatan implementasi 

kebijakan yang sering disebut sebagai implementing problem approach. 

Pertanyaan penting dalam model ini, yakni: prakondisi-prakondisi apa yang 

diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasiln dan hambatan-

hambatan utama yang mengakibatkan implementasi tersebut gagal. Dari dua 

pertanyaan tersebut untuk menjawabnya digunakan empat variabel dalam 

implementasi kebijakan publik, yaitu: 

1. Komunikasi (communication) 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh 

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. 

2. Sumberdaya (resources) 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud 

sumberdaya sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan 

sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi 

kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal kertas 

dokumen saja. 

3. Kecenderungan (disposition) 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 
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disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

4. Struktur birokrasi (bureaucratic structure) 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari 

aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur yang 

standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi 

setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
36

 

 

Bagan 1.1 

Model Implementasi menurut Edward III 

 

Sumber: Mulyadi, 2018, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan 

Publik, Alfabeta, Bandung 

 

2. Model Implementasi oleh van Meter dan van Horn 

Van Meter dan Van Horn, memperkenalkan model implementasi yaitu a 

model of the policy implementation process (model proses implementasi 

kebijakan). Mereka menyatakan pentingnya membedakan isi (content) kebijakan, 
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karena efektifitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung tipe dan isu 

kebijakan tersebut, karena faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi juga 

akan sangat berbeda. Menurut mereka tipe kebijakan akan memerlukan 

karakteristik proses, struktur dan hubungan antar berbagai faktor yang berbeda-

beda pula dalam implementasinya.
37

 

 Meski model yang diajukan oleh van Meter dan van Horn menekankan 

pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun 

pendekatan mereka terkategori pendekatan top-down, sebab dalam bukunya 

mereka mengatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan pada 

implementor melalui jaringan interorganisasional, atau dengan perkataan lain, 

yang terpenting adalah para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan 

standar yang telah ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar 

tersebut. Selanjutnya van Meter dan van Horn mengatakan bahwa ada 6 (enam) 

variabel (atau kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah:
38

 

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. Yakni rincian mengenai sasaran yang 

ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur 

pencapaiannya. 

2. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan 

implementasi) 

3. Kualitas Hubungan Inter-Organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali 

menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur 

yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan 

dan standar yang telah ditetapkan. 

4. Karakteristik Lembaga/organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: 

kompetensi dan ukuran agen pelaksana,  tingkat kontrol hierarchis pada unit 

pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif 

dan legislatif, dan  keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat 

kebijakan, etc) 
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5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, (apakah sumberdaya ekonomi 

mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi 

kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang 

kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dlsb) 

6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk di dalamnya : 

pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas 

kebijakan tsb; serta intensitas sikap tsb). 

 

Bagan 1.2  

Model Implementasi Kebijakan dari van Meter dan van Horn 

 

Sumber: Meter, Horn, The Policy Implementation Process: A 

conceptual Framework. Administration and Society 6 (1975), 1975, 

Sage Publication. 

 

 Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antar 

organisasi dan pelaksanaan kegiatan sangat mempengaruhi sikap pelaksana dan 

kinerja kebijakan, dalam hal ini membutuhkan karakteristik badan pelaksana dan 

sikap pelaksana yang baik. Hal-hal itu pula sangat disesuaikan oleh kondisi sosial, 

politik dan ekonomi. Hal lain yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah 
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adanya sumber daya yang memadai dan tujuan serta standar yang jelas. Jika 

semua hal tersebut ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, maka dapat 

dikatakan bahwa kinerja kebijakan dapat dikatakan baik. 

 

3. Model Implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier 

 Menurut Mazmanian dan Sabatier, dalam bukunya yang berjudul 

”Implementation and Public Policy” mereka pada awalnya mengajukan 

pembentukan model implementasi melalui kerangka analisis implementasi yang 

bersifat sangat top-down. Namun Sabatier kemudian memasukkan mulai 

memasukkan unsur bottom-up ke dalam metodologinya. 

Sabatier dan Mazmanian mengatakan ada tiga isu pokok mengenai 

implementasi yang harus ditanyakan dan dianalisis oleh pembuat kebijakan:
39

  

1. Sejauhmana tindakan-tindakan badan-badan implementasi dan kelompok 

sasaran konsisten dengan tujuan-tujuan/sasaran-sasaran yang dinyatakan secara 

resmi oleh dokumen kebijakan dan dokumen-dokumen pendukung resmi 

lainnya? 

2. Sejauhmana tujuan-tujuan dapat dicapai dan sejauh mana dampak yang 

dihasilkan sesuai dengan tujuan kebijakan? 

3. Faktor-faktor utama apakah yang mempengaruhi keluaran-keluaran (outputs) 

dan dampak-dampak kebijakan? Adakah keluaran-keluaran atau dampak-

dampak lain yang secara politik cukup penting? 

4. Bagaimanakah kebijakan tersebut diformulasi ulang berdasarkan pengalaman 

implementasi sebelumnya? (pertanyaan ke 4 ini terdapat pada buku Sabatier 

pada tahun 1986 sebagai bentuk pengakuan pentingnya peran implementor.  

Selanjutnya mereka juga mengajukan metodologi dan rekomendasi tentang 

bagaimana mengontrol implementasi dengan mengenali faktor-faktor yang dapat 

dikendalikan dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan, melalui model 

yang mereka kembangkan.Model yang mereka kembangkan mengajukan 

kerangka analisis implementasi sebagai berikut: 
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1. Proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di 

dalam lembaga-lembaga pelaksana saja, namun justru banyak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor di luar lembaga implementasi, yang diidentifikasikan ke dalam 3 

variabel besar : 1). Variabel mudah tidaknya permasalahan (yang diintervensi 

melalui kebijakan tersebut) dikendalikan (Tractability Variable); 2). Variabel 

Daya Dukung Undang-undang atau peraturan untuk menstrukturkan proses 

implementasi (statutory variable); 3) Variabel-variabel yang di luar 

peraturan/kebijakan yang (Non Statutory Variables).   

2. Tractability variabel (sebagai variabel pengaruh/independen) mempengaruhi 

Statutory variable dan Non Statutory variables (sebagai variabel-variabel 

antara/intervening), dan secara bersama-sama mempengaruhi tahapan-tahapan 

proses implementasi. 

3. Dalam proses implementasi terdiri dari 5 tahapan yang masing-masing dapat 

dipandang sebagai variabel dependen bagi tahap berikutnya 

4. Fokus utama para pembuat kebijakan harus dilakukan pada  intervening 

variabel yang masih dalam kontrol pembuat kebijakan, yakni kemampuan 

menstrukturkan proses implementasi (Statutory variable); serta untuk 

memperoleh dan mempertahankan  dukungan masyarakat atas kebijakan 

tersebut. 

 Masing-masing variabel (dan kelompok-kelompok variabel) tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Variabel Independen: Karakteristik Permasalahan, yakni mudah tidaknya 

permasalahan yang dihadapi  dengan indikator: 

a. Ketersediaan teknologi dan teori teknis yang berkaitan dengan    

permasalahan kebijakan 

b. Keberagaman perilaku kelompok sasaran 

c. Sifat populasi 

d. Derajad perubahan yang diperlukan. 
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2. Variabel Intervening: 

a. Kemampuan kebijakan menstrukturkan implementasi, bahwa setiap 

kebijaksanaan mempunyai kemampuan untuk menstruktur secara tetap 

proses implementasinya, dengan indikator: 

1) Kejelasan dan Konsistensi tujuan 

2) Adanya dukungan teori sebab akibat yang memadai 

3) Ketepatan alokasi sumber dana 

4) Keterpaduan secara hierarchis di dalam dan antar instansi-instansi 

pelaksana  

5) Aturan pelaksana dari para agen pelaksana 

6) Perekrutan pejabat pelaksana 

7) Akses yang diberikan secara formal bagi pihak luar untuk terlibat 

b. Variabel-variabel Non Kebijakan : 

1) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi 

2) Perhatian media terhadap permasalahan kebijakan 

3) Dukungan Publik 

4) Sikap dan sumberdaya konstituen 

5) Dukungan pejabat yang lebih tinggi 

6) Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana 

3. Variabel Dependen, Proses Implementasi, yang terdiri dari 5 tahap  yang 

masing-masing tahap dapat merupakan penentu keberhasilan bagi tahap 

berikutnya, yakni : 

a. Keluaran-keluaran Kebijakan dari badan pelaksana 

b. Kepatuhan pada keluaran-keluaran kebijakan oleh kelompok sasaran 

c. Dampak nyata dari keluaran-keluaran kebijakan 

d. Dampak yang dipersepsikan atas keluaran-keluaran kebijakan tersebut 

e. Evaluasi atau perbaikan mendasar terhadap out put kebijaksanaan maupun 

perbaikan dalam isi kebijaksanaan yang telah ditetapkan setelah adanya 

feedback 
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Bagan 1.3 

Model Kerangka Analisis Implementasi Mazmanian & Sabatier 

 

Sumber: Triana, 2011, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik. Fisip 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

 

Model yang diajukan oleh Sabatier dan Mazmanian ini jauh lebih 

kompleks karena berusaha menjangkau semua variabel yang secara rasional dapat 

berpengaruh terhadap jalannya proses implementasi dan hasilnya. Secara teoritik 

alur model tersebut mudah diikuti dan memudahkan kita  memahami logika 

berfikir bagaimana seharusnya merancang struktur proses implementasi, faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya dan karenanya perlu diwaspadai 

agar implementasi dapat lebih berhasil. 
40
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4. Model Implementasi oleh Hogwood dan Gunn 

Model dari Hogwood dan Gunn sering disebut sebagai ”the top down 

approach”. Menurut Hogwood dan Gunn untuk mengimplementasikan kebijakan 

diperlukan beberapa syarat, yaitu:
41

 

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar 

2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk 

sumberdaya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena bekenaan dengan 

fisibilitas implementasi kebijakan 

3. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumberdaya yang 

dibutuhkan, termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan 

implementasi 

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat 

yang valid 

5. Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sesedikit 

mungkin ada hubungan antara (intervening variabel) 

6. Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada 

lembaga-lembaga lainnya, namun jikapun melibatkan lembaga lainnya, 

hendaknya hubungan kebergantungan antar lembaga tersebut sangat minim 

7. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang 

hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi 

8. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk 

menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan secara lengkap, detail 

dan sempurna 

9. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen 

yang terlibat dalam program 

10. Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang 

sempurna 
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Menurut Hogwood & Gunn untuk mencapai implementasi yang sempurna 

adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga 

kondisi-kondisi sebagaimana yang mereka sebutkan di atas dapat terpenuhi, meski 

juga menyadari bahwa kondisi demikian nyaris mustahil di dunia nyata. 

Proposisi-proposisi tersebut adalah syarat normatif yang harus diupayakan agar 

implementasi berjalan menuju sempurna. 

 

5. Model Implementasi oleh Grindle 

Grindle mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah 

kebijakan tergantung pada contenct (isi) dan contextnya, dan tingkat 

keberhasilannya tergantung pada kondisi 3 komponen variabel sumberdaya 

implementasi yang diperlukan. Ketiga komponen ini menyebabkan program 

nasional menghasilkan variaso output dan outcomes yang berbeda di tiap daerah. 

Ketiga komponen tersebut adalah:
42

 

1. Contents of policy messages 

a. ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan kebijakan; 

b. adanya sanksi; 

c. tingkat kesukaran masalah kebijakan. 

2. Kredibilitas pesan kebijakan 

a. kejelasan pesan kebijakan; 

b. konsistensi kebijakan 

c. frekuensi pengulangan kebijakan; 

d. penerimaan pesan. 

3. Bentuk kebijakan 

a. efficacy of the policy; 

b. partisipasi masyarakat; 

c. tipe kebijakan. 
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Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses 

pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu terapai atau tidaknya tujuan yang 

diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua hal, yakni: 

 Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakan. 

 Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu dampaknya terhadap masyarakat secara individu atau 

kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi.  

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh tingkat 

implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas konten dan konteks 

kebijakan: 

 Konten kebijakan, terdiri dari kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak 

pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang 

digunakan. 

 Konteks kebijakan, terdiri dari kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan 

strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa 

serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.
43

 

 

6. Model Implementasi oleh G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) 

Menurut pandangan Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2015:101) 

terdapat kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk analisis implementasi 

program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Ada empat kelompok 

variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: 

1. Kondisi lingkungan; 

2. Hubungan antar organisasi;  

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; 

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 
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Berdasarkan beberapa model implementasi yang telah dikemukakan oleh 

beberapa para ahli diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan elaborasi. 

Elaborasi di pilih karena menurut Nugroho (2008:177) tidak ada model yang 

terbaik dalam teori implementasi kebijakan publik, karena hal tersebut bergantung 

pada jenis kebijakannya. Hasil dari elaborasi adalah serangkaian faktor-faktor 

implementasi yang relevan dan sesuai dengan Implementasi Program 

Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR) di Kabupaten Malang. 

Adapun faktor-faktor implementasi kebijakan publik yang telah 

dielaborasikan dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 1.3 

Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli 

 

Faktor-Faktor 

Implementasi 

Kebijakan Publik 

Menurut Para 

Ahli 

Ahli Kebijakan Publik J 

U 

M 

L 

A 

H 

George 

C. 

Edward 

Van 

Meter & 

van Horn 

Hogwood 

& A. Gunn 

Merilee 

S. 

Grindle 

Mazmanian 

& Sabatier 

G. Shabbir 

Cheema & 

Dennis A. 

Rondinelli 

Lingkungan             5 

Sumber Daya             5 

Komunikasi             3 

Struktur 

Organisasi/ 

Birokrasi 

            2 

Latar Belakang 

Munculnya 

Kebijakan 

            1 

Tingkat 

Ketergantungan 

Rendah 

            1 

Standar dan 

Sasaran 
            2 

Disposisi             1 

Isi Kebijakan             1 

Karakter dan 

Kemampuan 

Implementor 

            3 

Karakter UU             1 

Karakter Masalah             1 

Hubungan Antar 

Organisasi 
            1 

Sumber: Hasil Elaborasi Implementasi Kebijakan Publik oleh Peneliti 
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1.5.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 

Setelah proses elaborasi pada tahap selanjutnya, ada banyak indikator-

indikator yang dapat mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan. Untuk 

mempermudah dalam proses analisis bergama fenomena yang terjadi dalam 

implementasi kebijakan publik. Karena telah memilih elaborasi seperti yang 

disebutkan pada bab sebelumnya, maka di bab ini akan dijelaskan faktor-faktor 

apa saja yang paling banyak digunakan. Dari ke enam para ahli, lima diantaranya 

menggunakan faktor lingkungan dan sumberdaya. Kemduian faktor berikutnya 

yang paling banyak adalah komunikasi dan karakter dan kemampuan implementor 

yang digunakan tiga dari 6 para ahli. 

Indikatornya antara lain: 

1. Sumberdaya 

2. Komunikasi 

3. Lingkungan 

4. Karakter dan Kemampuan Implementor 

 

Beberapa faktor telah terpilih dari beberapa model yang telah dipilih. 

Selanjutmya akan dikemukakan indikator0indikator yang digunakan untuk 

mengkaji program CONTRA WAR dalam penelitian ini. 

 

1.5.2.2.1 Sumberdaya 

George C. Edward III (dalam Indiahono 2009:311) mengatakan bahwa 

setiap kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik dari 

sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia 

berarti keccukupan baik dari segi kualiatas maupun kuantitas yang dimiliki oleh 

implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber 

daya finansial merupakan kecukupan modal invesasi/anggaran atas sebuah 

program/kebijakan. 
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a. Sumber Daya Manusia 

Manusia modern kini sering disebut sebagai manusia organisasional. 

Dengan kata lain manusia, terdapat hubungan ketergantungan antara manusia 

dengan organisasi dalam arti bahwa manusia tidak lagi mungkin mencapai 

berbagai tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasional dan sebaliknya setiap 

organisasi akan mencapai tujuan dan sasarannya melalui usaha kooperatif 

sekelompok orang di dalamnya. 

Salah satu implikasi hubungan ketergantungan tersebut ialah bahwa baik 

untuk masa sekarang maupun di masa depan, apakah umat manusia meraih 

kemajuan yang lebih besar atau tidak akan sangat tergantung pada kemampuan 

manusia untuk menciptakan organisasi dengan lebih baik dan mengelola sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya dengan lebih efisien, efektif dan produktif. 

Secara filsafati, terdapat paling tidak tiga titik tolak pemikiran utama mengapa 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas mutlak perlu ditingkatkan. 

Pertama, sumber daya bukan manusia yang tersedia atau dapat disediakan 

oleh organisasi selalu terbatas vis a vis tujuan individual dan organisasional yang 

tidak terbatas. Kedua, meskipun sumber daya, dana, dan sarana serta prasarana 

kerja mutlak diperlukan, hal-hal tersebut pada dirinya tidak meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi. Ketiga, manusia merupakan 

unsur terpenting dalam organisasi, sekaligus merupakan “miliknya” yang paling 

berharga dengan pengertian bahwa manusia diperlakukan sesuai dengan harkat 

dan martabatnya sehingga berperilaku positif dalam kehidupan 

organisasionalnya.
44

 

Menurut pandangan psikoanalitik, diyakini bahwa pada hakikatnya 

manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat 

instingtif. Hal ini menyebabkan tingkah laku manusia diatur dan dikontrol oleh 

kekuatan psikologis yang memang ada dalam diri manusia. Terkait hal ini, 

manusia tidak memegang kendali atau tidak menentukan nasibnya, tetapi tingkah 

laku seseorang semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting 
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biologisnya. 

Sedangkan menurut pandangan humanistik, manusia memiliki dorongan-

dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang 

positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya 

sendiri. Hal ini membuat manusia itu terus berubah dan berkembang untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sempurna. 

King (1987) dalam Potter (2005), mengatakan bahwa pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia berfokus pada tiga sistem yakni sistem personal, 

interpersonal, dan sistem sosial. Dengan kata lain, manusia berusaha menstimulasi 

respon dalam mencapai keseimbangan (Potter, 2005). 

Abraham Maslow (1968) mengembangkan sebuah hierarki kebutuhan 

dasar manusia yang digunakan untuk menentukan prioritas kebutuhan manusia. 

Kebutuhan manusia bertingkat mulai dari yang paling dasar, yaitu kebutuhan 

fisiologis. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, 

kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan paling puncak adalah kebutuhan 

aktualisasi diri. Ketika kebutuhan di level bawah belum terpenuhi, maka manusia 

akan terus memenuhi kebutuhan tersebut; jika sudah terpenuhi, barulah dia akan 

berupaya lebih keras untuk memenuhi kebutuhan di level berikutnya.
45

 

Straub dan Attner (1985) mengatakan bahwa ”people are the most 

important resources of an organization. Then supply the talent, skills, knowledge, 

and experience to achieve the organization’s objective”. Manusia merupakan 

sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi. Manusia memberikan 

bakat, keahlian, pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. 

Schermerhorn (1996) juga mengatakan ”human resources are the people, 

individuals, and groups that help organizations produce goods or service”. 

Sumber daya manusia adalah orang, individu-individu, dan kelompok-kelompok 

yang membantu organisasi menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. 

Hasibuan (2000) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah 
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kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku 

dan sifat sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor 

lingkungan. 

Nawawi (2001)  mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah orang-

orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan yang 

dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif). SDM adalah potensi yang menjadi motor 

penggerak organisasi yang berbeda dengan sumber daya yang lainnya. Nilai-nilai 

kemanusiaan yang dimilikinya mengharuskan sumber daya manusia diperlukan 

secara bersamaan dengan sumber daya manusia lainnya. 

Menurut Van Metter dan Van Horn sumber daya manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Namun diluar sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang 

juga harus diperhitugkan adalah sumber daya finansial. Karena, mau tidak mau 

ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel yang tersedia sedangkan 

kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan 

pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. 

(Agustino, 2008: 142). 

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi sekaligus 

juga sebagai tiang penyangga dalam organisasi, seperti dikemukakan Martin Yates 

”The most valuable capital is human capital; the most technology is people.” SDM 

yang merupakan aset kritis organisasi yang merupakan variabel modal yang paling 

penting. Teknologi yang paling powerful adalah manusia.
46

 

 

b. Sumber Daya Anggaran 

Anggaran secara umum dapat di definisikan sebagai suatu perencanaan 

dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan 

dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. 

Anggaran sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang 

disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. 
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Glenn A. Welsch mendefinisikan anggaran sebagai “profit planning and 

control may be broadly as defined as sistematic and formalized approach for 

accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of 

management”. 

Dari pengertian tersebut, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar 

manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi 

bila anggaran dihubungkan fungsi dasar manajemen maka anggaran meliputi 

fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan 

bidang-bidang organisasional. 

Menurut Gomes (1995), anggaran merupakan dokumen yang berusaha 

untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber 

pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman 

dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan 

dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Mulyadi (2001), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang 

dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. 

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun 

berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses 

penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka 

waktu tertentu, yang nantinya akan membawa organisasi kepada kondisi tertentu 

yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. 

Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, 

yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu 

instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-

aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. 

Marconi dan Siegel (1983) dalam Hehanusa (2003) menyampaikan 

beberapa manfaat anggaran, antara lain: 
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1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili 

kesepakatan negosiasi di antara partisipasi yang dominan dalam suatu 

organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang; 

2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang 

dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan; 

3. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan 

departemen satu dan departemen lainnya dalam organisasi maupun dengan 

bagian puncak; 

4. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; 

5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah ke manajemen untuk 

menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat 

mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus 

diambil; 

6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja 

dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara 

tujuan instansi dan tujuan aparatnya. 

Edward III (dalam Widodo 2010:100) mengatakan dalam kesimpulan 

studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of 

adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be 

provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia 

menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat 

juga terbatas. Lebih lanjut lagi, Edward III (dalam Widodo 2010: 100) menyatakan 

bahwa “new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was 

a major contributor to the failure of the program”. Menurut Edward III, 

terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab 

utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa 

terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, 

keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah 

(Widodo, 2010:101). 
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Yang dimaskud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi 

menurut Edwards III adalah :  

a. Staff, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan. 

b. Informasi.  

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah : i). 

Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut 

(Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan 

dilaksanakan. 

c. Kewenangan 

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat 

bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dillaksanakan. 

Kewenangan tersebut  dapat berwujud : membawa kasus ke meja hijau; 

menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan 

menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan 

badan pemerintah yang lain, dll. 

d. Fasilitas 

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah 

memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga 

telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan 

kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak 

akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : 

ruang kantor, komputer, dll. 

 

Sedangkan sumberdaya yang dijelaskan oleh van Meter dan van Horn 

hanya mengenai Sumberdaya yang dapat berasal dari dana atau berbagai insentif 

yang dapat memfasilitasi keefektifan dalam implementasi. 

Dalam pendapat yang disampaikan oleh Hogwood & Gunn, sumberdaya 

yang dimaksud adalah tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk 

melaksanakan program (that adequate time and sufficient resources are made 

available the programme) dan tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan 

sumberdaya yang dibutuhkan, termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap 
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tahapan implementasi (that not only are there no constraints in terms of overall 

resources but also that, each stages in the implementation process, the required 

combination of resources is actually available). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Grindle, Grindle membaginya menjadi 

dua yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Sumberdaya yang ia sampaikan 

termasuk dalam isi kebijakan yaitu sumberdaya yang disediakan. Tersedianya 

sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan 

sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga 

kerja, keahlian, dana, sarana, dll. 

Cheema & Rondinelli hanya menjelaskan sumberdaya yang dibutuhkan 

dalam implementasi program yang berjalan. 

 

1.5.2.2.2 Komunikasi 

Komunikasi adalah variabel yang paling penting dari proses implementasi 

sebuah program. Komunikasi akan menjadi awal yang penting untuk berlanjut ke 

tahap berikutnya. Mengkomunikasikan mengenai keputusan-keputusan kebijakan 

dan perintah-perintah yang telah diambil kepada personil yang tepat sasaran 

adalah langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan implementasi. Berawal 

dari adanya komunikasi, tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan dan 

diterapkan dengan baik sehingga menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi 

di internal organisasi hingga ke target sasaran program. 

Harold D. Laswell menyatakan bahwa cara yang tepat untuk menerangkan 

suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang 

menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa 

pengaruhnya” 

Rogers dan Kincaid (1981) mengembangkan definisi bahwa komunikasi 

adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba 

pada saling pengertian yang mendalam. 

Shannon dan Weaver (1994) mengungkapkan bahwa komunikasi adalah 

bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, 
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sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan 

bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.
47

 

Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran 

yang bertindih satu sama lain. Daerah yang bertindih itu disebut kerangka 

pengalaman (field of experience) yang menunjukkan adanya persamaan antara 

lingkaran A dan lingkaran B dalam hal tertentu. Komunikasi juga memiliki 

prinsip didalamnya. Terdapat tiga prinsip dasar dalam komunikasi, yaitu: 

1. Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (sharing similiar 

experience) 

2. Jika dalam tumpang tindih (the field of experience) menyebar menutupi 

lingkaran A dan B, menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, maka 

makin besar kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi yang mengena 

(efektif). 

3. Tetapi, jika daerah tumpang tindih ini semakin mengecil dan menjauhi 

sentuhan kedua lingkaran, atau cenderung mengisolasi lingkaran masing-

masing, maka komunikasi yang terjadi sangat terbatas. Bahkan besar 

kemungkinannya gagal dalam menciptakan suatu proses komunikasi yang 

efektif. 

 

Komunikasi juga memiliki beberapa fungsi di dalamnya. Dibedakan oleh 

beberapa tipe komunikasi maka fungsi dari komunikasi juga berbeda. Komunikasi 

dibagi atas empat macam tipe yakni komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi 

antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. 

1. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas 

imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan 

berpikir sebelum mengambil keputusan. 

2. Komunikasi antarpribadi berfungsi untuk berusaha meningkatkan hubungan 

insani (human relations), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, 
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mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan 

pengalaman dengan orang lain. 

3. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan 

(solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan 

menghibur. 

4. Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan 

pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan 

dalam hidup seseorang. Tetapi dalam perkembangan teknologi komunikasi 

yang begitu cepat terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengar 

(audiovisual), menyebabkan fungsi media massa telah mengalami banyak 

perubahan.
48

 

 

Komunikasi sendiri disampaikan oleh Edward III, menurutnya terdapat 

tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam komunikasi agar efektif. Ketiganya 

adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
49

 

i. Transmisi 

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat 

yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala 

pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan 

mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang 

diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan 

diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena 

tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya). 

ii. Kejelasan (Clarity) 

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan 

merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang 

telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan 

yang menyebabkan sebuah kebijakan  tidak dirumuskan secara jelas, 

diantaranya adalah: i). kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi 
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antara eksekutif dan legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detil 

pelaksanaannya pada bawahan; ii) Adanya oposisi dari masyarakat atas 

kebijakan tersebut; iii). Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang 

saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; iv). Kebijakan baru yang 

para perumusnya belum terlalu menguasai masalah (tentang ini sering 

dikatakan sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab); v). Biasanya 

terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.   

iii. Konsistensi 

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga 

yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak 

konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang 

bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : 

i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa 

muncul saat  memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan 

memiliki beragam tujuan dan sasaran, aau kadang karena bertentangan dengan 

kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan 

atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut. 

 

 Hogwood & Gunn menyampaikan beberapa poin penting yang masuk 

dalam kategori komunikasi diantaranya: 

1. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen 

yang terlibat dalam program; 

2. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatam atas tujuan yang 

hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi; 

3. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk 

menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing 

pihak yang terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, 

detail dan sempurna 
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1.5.2.2.3 Lingkungan 

Lingkungan yang ada dalam wilayah implementasi kebijakan publik juga 

akan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Lingkungan 

menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses implementasi 

kebijakan publik, hal ini dikarenakan lingkungan akan sangat berpengaruh untuk 

terlaksanaknya suatu kebijakan atau tidak terlaksananya suatu kebijakan yang 

ada. 

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008: 143) 

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah 

ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat 

menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya 

untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

konsidi lingkungan eksternal (Agustino, 2006: 144) 

Pertama; perbedaan kondisi sosio-ekonomi dapat mempengaruhi presepsi 

mengenai kadar pentingnya masalah yang akan ditanggulangi oleh suatu undang-

undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya. Kalau pada suatu 

waktu tertentu ternyata masih ada masalah sosial lainnya yang dianggap jauh 

lebih penting, serius, dan memerlukan perhatian maka kemungkinan dukungan 

politik untuk mengalokasikan sumber langka seperti dana, tenaga, keahlian, 

material, dan sebagainya akan menurun drastis.  

Kedua; perbedaan sosio- ekonomi tersebut akan menimbulkan desakan-

desakan untuk membuat aturan yang luwes dan yang memberikan keleluasaan 

untuk melakukan tindakan administrasi tertentu pada satuan organisasi lokal. 

Upaya apapun yang dimaksudkan untuk menyeragamkan peraturan pada wilayah 

hukum yang situasinya amat beraneka ragam seperti itu, hanya akan melahirkan 

sikap oposisi dari pihak-pihak yang harus menanggung semua akibat yang 

dirasanya tidak adil.  

Ketiga; semakin beraneka ragam kehidupan ekonomi dan semakin 

makmur kelompok-kelompok sasaran tersebut, maka semakin besar peluang 

efektivitas implementasi. Sebaliknya memakin rendah tingkat keanekaan ragam 

kehidupan ekonomi, dan tingkat kemakmuran kelompok sasaran, semakin 
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diperlukannya upaya memberi subsidi untuk memberlakukan peraturan tersebut. 

Dalam hal kebijakan semisal kebijakan pengendalian polusi akan terkait 

langsung dengan teknologi, adanya perubahan tertentu, atau sebaliknya, tidak ada 

perubahan dalam teknologi yang ada sekarang jelas merupakan faktor 

penghambat bagi efektifitas implementasinya (Wahab, 2008:192). 

Hogwood & Gunn, mnyampaikan proposisi yang termasuk dalam 

kategori lingkungan yaitu situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak 

menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi. Kondisi 

lingkungan yang kondusif menjadi syarat utama agar implementasi dari sebuah 

program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Mazmanian & Sabatier mengungkapkan variabel yang berasal dari non 

kebijakan atau lingkungan yaitu kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, perhatian 

media terhadap permasalahan kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumberdaya 

konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas 

kepemimpinan pejabat pelaksana. 

 

1.5.2.2.4 Karakter dan Kemampuan Implementor 

Dalam implementasi kebijakan publik yang ada terdapat juga 

karakteristik agen pelaksana/implementor yang dapat membantu proses 

implementasi kebijakan publik. Karakteristik agen pelaksana ini akan 

menyesuaikan dengan kebijakan publik yang akan diterapkan kepada kelompok 

sasarannya. 

Menurut Van Metter dan van Horn pusat perhatian pada agen pelaksana 

meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat 

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja 

implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri 

yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi 

kebijakan publik yang berusaha merubah perilaku atau tindak laku manusia 

secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras 

dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu 

tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen 
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pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran 

pertama (Agustino, 2006:143). 

Karakteristik agen pelaksana ini menyesuaikan dengan kebijakan publik 

yang akan diterapkan kepada kelompok sasarannya. Kinerja implementasi 

kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 

cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik 

yang berusaha merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka 

agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan 

serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah 

perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan 

tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama (Agustino, 2006: 143). 

Menurut Mazmanian & Sabatier, karakter dan kemampuan implementor 

juga dipengaruhi oleh karakter permasalahan, yakni mudah tidaknya 

permasalahan yang dihadapi dengan beberapa indikator yaitu ketersediaan 

teknologi dan teori teknis yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan, 

keberagaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi dan derajad perubahan 

yang diperlukan 

 

1.5.3 Program 

Program adalah bentuk nyata dari kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah, setelah kebijakan dibuat maka selanjutnya adalah proses 

implementasi dalam bentuk program. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, 

perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.
50

 Sedangkan menurut 

Grindle, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam program-program tindakan 

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh 

kebijakan.
51
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Pendapat lain disampaikan oleh Irman, program adalah instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah.
52

 

Menurut ensiklopedi Administrasi, kata program berarti perumusan yang 

menuntut gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan dan petunjuk-petunjuk 

mengenai cara-cara pelaksanannya. (Westra, 1997:17) 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bukunya, Administration od 

Development Program and Project: Some Major Issues, mengemukakan rumusan 

konseptual mengenai program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan 

tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai 

proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi dan aktivitas
53

. 

Dalam buku yang diterbitkan PBB tersebut lebih lanjut membahas mengenai 

program, suatu program yang dapat dianggap baik adalah memiliki unsur inovatif 

(pembaruan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental atau aplikasi 

gagasan baru. Dengan demikian program tersebut benar-benar bersifat 

pembangunan dan ini memang lebih sesuai dengan negara yang sedang 

melakukan upaya-upaya pembaharuan dan pembangunan. Seringkali hambatan-

hambatan yang ada dalam masyarakat ditanggulangi dengan suatu program 

khusus yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan. 

Suatu program yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Tujuan yang dirumuskan harus jelas; 

2. Penentuan peralatan yang terbaik; 

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin; 

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-

keuntungan yang diharapkan akan dapat dihasilkan program tersebut; 
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5. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.
54

 

 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, program adalah 

sebuah aksi nyata yang tercipta setelah adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah. Melalui sebuah program, tujuan yang ingin dicapai dari sebuah 

kebijakan dapat terealisasikan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak. 

 

1.5.3.1 Program Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR) 

Program Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR) adalah 

program yang diciptakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Malang. Program ini digagas untuk menurunkan angka 

kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan Unmet Need melalui 

pengendalian wanita usia subur dengan resiko tinggi. Setiap wanita pada usia 

subur (15 hingga 49 tahun) telah menikah, tidak dalam keadaan hamil, serta 

belum ber-KB yang memiliki penyakit menular, penyakit tidak menular dan 

penyakit bawaan (misal TBC paru, hepatitis virus, kelainan jantung, keganasan, 

gondok, hipertensi, kurang energi kalori dan lain-lain), serta mempunyai faktor 

resiko seperti berusia terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun). 

Wanita yang pernah memiliki riwayat kehamilan dengan jarak terlalu rapat (<2 

tahun), mempunyai anak terlalu banyak (>4) atau pernah mengalami resiko tinggi 

pada kehamilannya, diharapkan  dapat ditemukan sejak dini oleh para kader  

kesehatan. 

Selanjutnya akan dilakukan penapisan reproduksi oleh para dokter 

spesialis terkait dan direkomendasikan untuk menjadi akseptor KB MKJP tertentu 

dan sekaligus dilakukan penanganan spesialistik terhadap penyakitnya hingga 

sembuh. Setelah sembuh dan terbebas dari penyakit yang diderita, diharapkan 

wanita tersebut dapat hamil, melahirkan dan menjalani masa nifas dengan aman, 

serta bayi yang dilahirkannya selamat serta sehat.Program ini dilaksanakan secara 
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terencana dan terpadu melalui proses surveilans aktif, yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan
55

. 

Program CONTRA WAR muncul karena terdapat indikasi bahwa 

pencapaian cakupan peserta KB aktif (CPR) pada kenyataannya belum mampu 

memberikan daya ungkit secara langsung terhadap penurunan Unmet Need, AKI 

dan AKB, kondisi tersebut diperoleh dari pantauan Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Sebagai tindak lanjut atas temuan 

ini, diperlukan beberapa pendekatan dalam program ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan integrasi lintas SKPD; 

2. Pendekatan partisipasi masyarakat; 

3. Pendekatan CONTRA WAR berbasis IT. 

Pendekatan integrasi lintas SKPD, yaitu dengan melibatkan beberapa 

SKPD terkait, seperti: 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; 

2. Rumah Sakit Umum Daerah; 

3. KP3A; 

4. Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat; 

5. Bapedda. 

Sedangkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan kader KB dan 

kesehatan, terdiri dari: 

1. PPKBD (Pembantu Pembina Desa) 

2. Sub PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa di tingkat RW) 

3. Kader posyandu 

 

Pendekatan CONTRA WAR berbasis IT, bahwa dalam pelaksanaan 

surveilans CONTRA WAR ditunjang data basis yang langsung terhubung dengan 

petugas lini lapangan, dimana melalui gadget berbasis android petugas lini 
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lapangan (PPKLB dan Bidan Desa) bisa langsung mengirimkan data ke komputer 

server (CONTRA WAR) sebagai penampung data basis. 

Dengan berbagai pendekatan yang digunakan, diharapkan terbangun 

jaringan kerja yang baik, sehingga terwujud kecepatan dan ketepatan dalam 

deteksi dini dan penanganan pelayanan KB bagi PUS (Pasangan Usia Subur) 

resiko tinggi. Hal ini disebabkan bahwa selama ini penanganan program KB 

masih bersifat umum dan kurang spesifik, salah satunya adalah belum adanya 

perhatian secara khusus terhadap PUS resiko tinggi untuk ber-KB, sehingga 

berdampak pada peningkatan Unmet Need, AKI dan AKB. 

Program ini menjadi inovatif dikarenakan data tentang kondisi Pasangan 

Subur Beresiko Tinggi dapat dijadikan guiden dalam pelaksanaan penanganan 

kasus menjadi lebih cepat tertangani, karena data yang diperoleh dari hasil 

surveilans merupakan data yang real time, uptodate, by name, by adress, by case. 

Program CONTRA WAR dimunculkan dengan tujuan untuk menurunkan 

AKI dan AKB, namun bedanya bahwa tujuan dari program CONTRA WAR tidak 

terbatas pada itu saja. Tetapi untuk menurunkan Unmet Need, TFR (Total 

Fertility Rate), CFR (Case Fatality Rate) dan peningkatan kesertaan ber-KB 

MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Dalam pelaksanaan program 

CONTRA WAR, yaitu dengan melibatkan beberapa satuan kerja diantaranya 

BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Pemkab Malang, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang, RS Pemerintah/Swasta, Rumah Bersalin, Klinik, Dokter 

Praktik Swasta dan Bidan Praktek Swasta. Kemudian PKB/PLKB/PPLKB, 

Ormas, serta kader KB maupun kader kesehatan. Dalam proses pelaksanannya 

didukung sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. 

  

1.6 Definisi Konsep 

Menurut Mely G. Tan mengutip definisi konsep menurut R. Merton: 

“konsep merupakan dari apa yang perlu diamati; konsep menentukan antara 

variabel-variabel mana kita ingin menentukan adanya hubungan empiris”. 
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Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, 

maka dapat dijelaskan definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan merupakan proses tindak lanjut atau pelaksanaan 

kebijakan/keputusan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang didalamnya 

meliputi tindakan dan penyediaan sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran 

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya adalah pendukung dari setiap kegiatan atau pelaksanaan suatu 

hal. Sumber daya mencakup beberapa hal, termasuk sumber  daya manusia dan 

sumber daya anggaran. Sumber daya manusia berarti kecukupan baik dari segi 

kualiatas maupun kuantitas yang dimiliki oleh implementor yang dapat 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, sumber daya 

manusia yang terkait dalam program adalah  pencetus program ini dari Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beberapa SKPD terkait serta 

masyarakat sebagai implementor langsung di lapangan. Sedangkan sumber 

daya anggaran atau finansial merupakan kecukupan modal investasi/anggaran 

atas sebuah program/kebijakan. Sumber daya anggaran dalam penelitian ini 

adalah dana yang telah dianggarkan dan digunakan dalam proses implementasi 

program ini. 

3. Komunikasi 

Komunikasi dalam kontekas implementasi kebijakan memuat setidaknya tiga 

hal yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yaitu program ini 

telah disetujui oleh oleh pejabat dengan posisi yang lebih tinggi dan kemudian 

dalam pelaksanaannya oleh pejabat dibawahnya tidak ada hambatan dan 

disampaikan secara lengkap. Kejelasan dari program ini dimulai dari deskripsi 

program, prosedur yang akan dijalankan, hingga apa yang akan dihasilkan. 

Konsisten atas perintah dan arah dari program yang sedang dijalankan. 

Seringkali sebuah program gagal karena adanya perbedaan perintah dari atasan. 

4. Lingkungan 
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Lingkungan yang terdapat didalam program. Lingkungan terbagi menjadi dua 

yaitu lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Lingkungan sosial 

merupakan karakteristik masyarakat yang ada pada sebuah daerah/wilayah. 

Apabila masyarakat mempunyai ketertarikan dan kepedulian terhadap 

sekitarnya, maka implementasi dari program ini dapat berjalan sesuai dengan 

yang diinginkan. Sedangkan lingkungan ekonomi dalam konteks implementasi 

merupakan variasi tingkat ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat baik dari 

kalangan atas maupun kalangan rentan. Semakin beraneka ragam kehidupan 

ekonomi dan semakin makmur kelompok-kelompok sasaran tersebut, maka 

semakin besar peluang efektivitas implementasi. Sebaliknya, semakin rendah 

tingkat keanekaragam kehidupan ekonomi dan tingkat kemakmuran kelompok 

sasaran, semakin diperlukannya dana yang lebih untuk memberlakukan 

program tersebut. 

5. Karakteristik dan Kemampuan Implementor 

Karakteristik dan kemampuan implementor merupakan ketersesuaian 

pelaksana terhadap program yang sedang dijalankan dan kemampuan 

pelaksana dalam  Implementasi. Karakteristik dari implementor dapat berubah 

sesuai dengan program dan tugas apa yang sedang dihadapi. Kemampuan dari 

implementor juga akan terasah sejalan dengan progres yang didapat dari 

berjalannya program. 

6. Program Contra War 

Program adalah sebuah aksi nyata yang tercipta setelah adanya kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Melalui sebuah program, tujuan yang 

ingin dicapai dari sebuah kebijakan dapat terealisasikan menjadi aksi nyata 

yang memberikan dampak. Contra war merupakan representasi dari sebuah 

tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi serta 

unmeet need. Program contra war merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta 

unmeet need. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM CONTRACEPTIVE KHARISMATY ARYDIANDA



 

 

I-65 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat petunjuk atau pedoman yang 

merupakan strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh 

suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah. Pada tahap ini akan mengkaji 

begaimana masalah penelitian yang ada ditemukan jawabannya. Pada penelitian 

ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian 

ini bertujuan untuk menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian atau 

objek yang diteliti sebagaimana adanya. Selain itu, data yang didapat nantinya 

juga akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan juga bermakna sehingga 

tujuan peneliti dapat dicapai. 

Dalam Designing Qualitative Research, dijelaskan bahwa: 

“Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the 

world. It consists of a set of interpretive, material practices that make the 

world visible. These practices transform the world. They turn the world 

into a series of representations, including field notes, interviews, 

conversations, photographs, recordings, and memos to the self. At this 

level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach 

to the world. This means that qualitative researchers study things in their 

natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in 

terms of the meanings people bring to them. (2005a, p.3)
56

 

 

Dari pernyataan di atas maka penelitian kualitatif ini peneliti akan 

mempelajari hal-hal yang terjadi secara alamiah atau langsung di lapangan. 

Sehingga peneliti dapat melihat secara objektif dan benar-benar sesuai dengan 

kondisi lapangan yang ada. Selain itu, dengan menggunakan penelitian kualitatif 

ini, peneliti akan dapat lebih memahami serta menafsirkan bagaimana fenomena 

yang terjadi melalui orang-orang bersangkutan yang menjadi informan. 

Oleh sebab itu, peneliti memutuskan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan alasan yaitu dikarenakan peneliti memerlukan informasi serta 

pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang tengah diteliti, dan 
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memerlukan kedalaman terkait hasil dari jawaban perumusan masalah yang 

tengah diangkat. Dengan begitu peneliti akan dapat mempelajari 

permasalahanpermasalahan yang ada secara utuh dan detail. 

 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan maka 

tipe dari penelitian menggunakan studi deskriptif karena sesuai dengan fenomena 

masalah penelitian yang diajukan dimana dengan menggunakan tipe deskriptif 

peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi sesuai 

dengan fakta-fakta dan tidak hanya didasarkan pada peraturan normatif yang ada. 

Berdasarkan tipe penelitian di atas maka dalam penelitian ini hanya akan 

menggambarkan fakta-fakta dan kondisi yang terjadi dalam implementasi 

program CONTRA WAR. 

 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Malang sebagai awal mula program ini digagas. Program 

ini pertama kali diciptakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. Program serupa memang ada namun yang berfokus pada alat 

kontrasepsi hanya di Kabupaten Malang. Kemudian berlanjut ke lintas SKPD 

yang terlibat dalam program ini diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 

Rumah Sakit Umum Daerah, dan beberapa kecamatan yang turut terlibat. 

 

1.7.3 Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling yakni 

dengan melihat dari jumlah keterlibatan aparat dalam program CONTRA WAR. 

Dalam program ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, dalam 

pendekatan tersebut terdapat beberapa instansi dan tentu saja partisipasi 

masyarakat. Informan program ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Bapak Hadi Puspita dari Dinas PPKB sebagai ketua dari program Contra War 
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2. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

3. Rumah Sakit Umum Daerah 

4. PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) 

5. Sub PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa di tingkat RW) 

6. Kader Posyandu 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian karena pada 

prinsipnya suatu penelitian dilakukan adalah untuk mencari data dan 

menganalisisnya. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik 

pengumpulan data adalah bagian yang sangat penting dalam penulisan kajian 

sebuah penelitian.
57

 

Jika dilihat dari sumber darta, maka ada dua jenis pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapat melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Serta data sekunder, yang 

didapat secara tidak langsung melalui sumber tertulis seperti arsip dan laporan di 

Dinas PPKB Kabupaten Malang. 

Dalam Creswell, Qualitative Inquiry & Research Design
58

 disebutkan: 

 

“Qualitative researchers typically gather multiple forms of data, such as 

interviews, observations, and documents, rather than rely on a single data 

source. Then they review all of the data and make sense of it, organizing it 

into categories or themes that cut across all of the data sources.” 

 

                                                 
57

 Moloeng, op.cit., hlm 6. 
58

 Creswell, 2009, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach (3
rd

 

ed.), hlm 163. 
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Dari pernyataan di atas maka, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian 

kualitatif biasanya melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 

dan juga dokumen. Sehingga kualitatif tidak hanya bergantung hanya pada satu 

sumber data. Hal serupa juga dinyatakan dalam pernyataan di bawah ini: 

 

“Using multiple sources of data (e.g. interview, documents, observation) in 

a qualitative study is one strategy to reduce subjectivity”
59

 

 

 Sedangkan oleh Patton (2000):
60

 

 

 “The purpose of this qualitative research plan was to maintain the 

integrity of data collection and data management approaches through 

observations and interviews.” 

 

Dari yang telah disampaikan Patton di atas, dapat dijelaskan bahwasannya 

tujuan dari rencana penelitian dengan tipe kualitatif adalah untuk menjaga 

integritas pengumpulan data, dalam hal ini mempertahankan prinsip yang menjadi 

landasan dalam penelitian, dan pendekatan manajemen data melalui pengamatan 

(observasi) dan wawancara. Selain itu, Gibbs dan Taylor (2005)
61

 juga 

menambahkan bahwa peneliti kualitatif juga perlu untuk menyiapkan serta 

menyusun analisis data dari transkrip yang telah diperoleh selama penelitian dan 

matriks. 

 

1. Wawancara Mendalam (indepth interview) 

Dalam wawancara kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara face to 

face dengan informan, mewawancarai informan melalui telepon, atau terlibat  

dalam wawancara kelompok dengan fokus enam hingga delapan orang yang 

diwawancarai di setiap kelompok. Wawancara ini melibatkan beberapa 

pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka yang jumlahnya sedikit 

                                                 
59

 K. Petchko. 2018. Data and Methodology (Chapter 13), hlm. 259. 
60

 Mabior Ayuen. 2015. Data Collection and Management Methods. Walden University, hlm. 2 
61

 Ibid, hlm 3. 
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dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para informan. 

Pernyataan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2009): 

 

“In qualitative interviews, the researcher conducts face-to-face interviews 

with participants, interviews participants by telephone, or engages in 

focus group interviews, with six to eight interviewees in each group. These 

interviews involve unstructured and generally open-ended questions that 

are few in number and intended to elicit views and opinions from the 

participants.”
62

 

 

 Sedangkan Miles dan Huberman (1994), menjelaskan tujuan serta sasaran 

dari pengambilan data melalui wawancara, harus dapat membangun hubungan 

kepercayaan, dapat pula berbentuk tambahan catatan-catatan kecil di lapangan, 

pertanyaan terbuka, serta model yang tidak terstruktur. 

Selain itu, manfaat atau keuntungan dari pengumpulan data melalui 

wawancara adalah untuk menghilangkan tingkat non-respons karena mereka akan 

terlibat dalam kontak secara langsung antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai. Namun, pewawancara di sini juga perlu memiliki keterampilan 

untuk mengembangkan sendiri apa yang diperlukan guna mendapat kemaksimalan 

ketika melakukan wawancara. Seperti pernyataan di bawah ini: 

 

 “The main advantage of personal interviews is that they involve personal 

and direct contact between interviewers and interviewees, as well as 

eliminate nonresponse rates, but interviewers need to have developed the 

necessary skills to successfully carry an interview (Fisher, 2005, Wilson, 

2003).
63

 

 

Wawancara dapat dikatakan sebagai proses menggali data terhadap 

informan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka dan disertai dengan 

wawancara lebih mendalam terhadap informan (indepth interview). Peneliti 

interaksionis memandang wawancara sebagai bentuk dari interaksionisme 

                                                 
62

 Creswell, op.cit, hlm 168-169. 
63

 Spyros Langos. 2014. Research Methodology: Data Collection Method and Research Tools 

(Chapter 3). Athens: University of Derby 
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simbolik. Denzin mengemukakan alasan kebanyakan interaksionis lebih menyukai 

wawancara terbuka: 

a. Wawancara terbuka memungkinkan responden menggunakan cara-cara unik 

mendefinisikan dunia 

b. Wawancara terbuka mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan 

yang sesuai untuk semua informan 

c. Wawancara terbuka memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting 

yang tidak terjadwal 

d. Wawancara terbuka atau wawancara mendalam merupakan teknik wawancara 

yang selaras dengan pendekatan interaksionisme simbolik, karena hal tersebut 

memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri 

dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai 

fenomena yang diteliti dan tidak sekedar menjawab pertanyaan. 

 

2. Observasi 

Menurut Creswell (2014) observasi kualitatif adalah ketika peneliti turun 

langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di 

lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat, baik dengan 

cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.
64

 

Creswell juga menyebutkan bahwa: 

“Qualitative observations are those in which the researcher takes field notes 

on the behavior and activities of individuals at the research site. In these 

field notes, the researcher records, in an unstructured or semistructured 

way (using some prior questions that the inquirer wants to know), activities 

at the research site. Qualitative observers may also engage in roles varying 

from a non-participant to a complete participant.”
65

 

 

 Pernyataan di atas menjelaskan observasi merupakan kegiatan mengamati 

di mana peneliti akan mengambil catatan lapangan pada perilaku dan kegiatan 

                                                 
64

 Creswell, 2014, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 

Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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 Creswell, Loc. Cit. 
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individu di lokasi penelitian. Dalam catatan lapangan ini, peneliti kemudian 

mencatat dengan cara yang tidak terstruktur atau semistruktur, menggunakan 

beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti di lokasi penelitian. 

Namun, peneliti juga dapat terlibat dalam peran yang bervariasi dari non-informan 

hingga informan yang lengkap. 

Diungkapkan oleh Creswell (2013) bahwa dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data melalui observasi ini digambarkan secara sistematis serta 

dengan menjelaskan situasi dan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Sedangkan 

oleh Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa ada beberapa alasan di mana 

dalam penelitian kualitatif, observasi akan menjadi berguna sebagai salah satu 

teknik pengumpulan data yang mana kemudian disebutkan oleh Creswell dan 

Patton di antaranya yaitu pertama, dapat menjelaskan perilaku dari orang-orang di 

lingkungan alami. Kedua, fokus pada pertanyaan baik terbuka maupun tertutup 

dan direkam sebagai koleksi data. Ketiga, peneliti kualitatif harus dapat 

mempelajari fenomena serta membangun hubungan rasa percaya diri. 

Sehingga, observasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai bentuk 

pengamatan langsung objek penelitian yang mana melibatkan pemanfaatan indera 

manusia. Hal ini dikarenakan observasi juga dapat digunakan sebagai pelengkap 

pengumpulan data selain wawancara mendalam (in-depth interview) untuk 

mendapatkan catatan di lapangan. 

 

3. Dokumen 

Istilah dokumen dijelaskan dalam tiga pemahaman oleh G. J. Renier 

(1997:104), pertama dalam artian luas yaitu yang meliputi semua sumber baik 

sumber tertulis maupun lisan; kedua dalam arti sempit yaitu meliputi semua 

sumber tertulis saja; dan ketiga dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat 

resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang konsesi, dan 

sejenisnya. Sedangkan Robert C. Bogdan seperti yang dikutip Sugiyono (2005:82) 
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menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan atas suatu peristiwa yang telah 

terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental dari seseorang.
66

 

 Hal senada juga dikemukakan oleh Creswell (2009): 

 

“During the process of research, the investigator may collect qualitative 

documents. These may be public documents (e.g., newspapers, minutes of 

meetings, official reports) or private documents (e.g., personal journals 

and diaries, letters, e-mails).
67

 

 

 Oleh karena itu, selama proses penelitian, penelitiakan mengumpulkan 

dokumen kualitatif baik melalui dokumen publik mislanya surat kabar, laporan 

resmi atau dokumen pribadi semacam jurnal pribadi dan buku harian, surat, serta 

e-mail. 

 

1.7.5 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti memeriksa keabsahan data dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk menguak ataupun 

membandingakan. Triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Sumber. 

Triangulasi Sumber digunakan untuk memeriksa data dengan membandingkan 

data yang sama dari sumber yang satu dengan sumber data yang lain. 

Menurut Patton, teknik triangulasi data dengan sumber yang berarti 

membandingkan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui: 

a. Perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

b. Perbandingan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang 

diucapkan secara pribadi. 

c. Perbandingan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu. 
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d. Perbandingan keadaan dan perspektif seseorang berpendapat sebagai rakyat 

biasa, dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-

alasan terjadinya perbedaan 

Selanjutnya, Burhan Bungin menambahkan bahwa triangulasi 

sumber data juga memberi kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai 

berikut: 

a. penilaian hasil penelitian dilakukan oleh informan; 

b. mengoreksi kekeliruan oleh sumber data; 

c. menyediakan tambahan informasi secara sukarela; 

d. memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan 

untuk megikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data; 

e. menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan. 

 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, dalam 

menganalisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu:
68

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan yaitu suatu bentuk analisis 

yang menjelaskan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di verifikasi 

2. Penyajian Data 

Penyajian data ini dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang 
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tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data yang telah mengalami 

penyederhanaan dan penggolongan tersebut disajikan sedemikian rupa 

sehingga mudah terbaca. 

3. Pengkodean atau klasifikasi data 

Pada tahap ketiga, pengambilan data teks atau dokumen atau gambar yang 

dikumpulkan selama tahap pengumpulan data akan turut dilibatkan. Membuat 

klasifikasi dengan menyegmentasikan kalimat atau paragraf atau gambar ke 

dalam kategori-kategori. 

4. Interpretasi teoritik 

Pada tahap keempat, data yang telah diperoleh selama proses penelitian atau 

dalam hal ini adalah temuan, dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh 

melalui informasi dari literatur dan teori. Oleh karena itu dari data yang telah 

ada tersebut dapat didialogkan dengan teori bersangkutan yang telah diambil 

sebelumnya. Sehingga, dengan melakukan tahapan ini, temuan yang diperoleh 

apabila berbeda dengan literatur dapat dikonfirmasi. Bahkan tidak menutup 

kemungkinan pada tahap ini pula pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak 

diketahui sebelumnya akan muncul dan terbentuk. 

 

Empat tahap di atas juga hampir serupa dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (1984) di mana aktivitas dalam analisis penelitian kualitatif dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction); penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 

drawing/verification)
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