
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 2006 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN OLEH BADAN

SAR NASIONAL (BASARNAS)
( STUDI KANTOR SAR KOTA TANJUNGPINANG)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

FIRMANSYAH

NIM : 080565201024

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI

TANJUNGPINANG



2013



ii

A B S T R A K

 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan
Pertolongan menjelaskan bahwa SAR (Search and Rescue) memiliki potensi yang
sangat besar dalam usaha dan kegiatan yang meliputi mencari, menolong dan
menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam
musibah pelayaran dan atau penerbangan, mencari kapal dan atau pesawat udara
yang mengalami musibah. 
 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang
Pencarian Dan Pertolongan Oleh Badan SAR Nasional (BASARNAS) (Studi
Kantor SAR Kota Tanjungpinang). Dalam pembahasan skripsi ini adapun konsep
operasional yang digunakan untuk melihat kinerja pegawai tersebut mengacu
kepada pendapat Edward III yang melihat implementasi kebijakan dari dimensi
Komunikas, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Biroktasi. Dalam
penelitian ini informannya adalah 5 anggota SAR Kota Tanjungpinang yang
dianggap mengetahui secara rinci tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2006 tentang pencarian dan pertolongan, serta 2 orang masyarakat. 1 Orang dari
Humas INSA, 1 orang lagi dari instansi yang berkaitan dengan kebijakan ini yaitu
salah seorang penerbang dari Angkatan Laut yang mana teknik pengambilan
sampelnya menggunakan sampel purposif. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. 
 Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006
Tentang Pencarian Dan Pertolongan Oleh Badan SAR Nasional (BASARNAS)
(Studi Kantor SAR Kota Tanjungpinang) sudah berjalan cukup baik namun ada
hal yang harus diperhatikan yaitu perlunya ada peningkatan kemampuan personil
SAR, peningkatan sarana dan prasarana dalam bekerja, dalam peraturan tidak
adanya pembiayaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, masih kurang
disiplinnya pegawai SAR Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugas siaga
SAR.
 Adapun saran yang diberikan kepada SAR Tanjungpinang khususnya dalam
pelaksanaan kebijakan yaitu sebaiknya ada aturan tambahan atau peraturan
turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 yang membahas
masalah pembiayaan serta kompetensi personil SAR, adanya penambahan untuk
sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja para personil SAR saat
dilapangan, seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat dari kepala jaga harian
ketika personil bersiaga di kantornya  untuk menghindari personil yang mangkir
dari tugasnya.

Kata Kunci :  Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya,
Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi
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A B S T R A C T

Government Regulation No. 36 Year 2006 on Search and Rescue
explained that the SAR (Search and Rescue) has great potential in the business
and activities that include search, rescue and save lives are lost or in danger of
the disaster and the voyage or flight, search for boats or aircraft and the
unfortunate.

The purpose of this study is to find out basically the implementation of the
Indonesian Government Regulation No. 36 Year 2006 on Search and Rescue By
National Search and Rescue Agency (BASARNAS) (Studies Office Tanjungpinang
SAR). In the discussion of this paper as for the operational concept which is used
to view the employee's performance refers to the opinion of Edward III which saw
the implementation of the policy dimensions komunikas, Resources, Attitudes and
Structures Implementing Biroktasi. Informants in this study was 5 Tanjungpinang
SAR members are considered to know in detail about the Government Regulation
No. 36 Year 2006 concerning search and rescue, as well as 2 people. 1 Person
from INSA PR, 1 more person from agencies associated with this policy is one of
the Navy pilots from which the sample collection technique using purposive
sampling. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative
data analysis techniques.

After doing research, the end result of the study stated that the
implementation of the Indonesian Government Regulation No. 36 Year 2006
About Search And Rescue By National Search and Rescue Agency (BASARNAS)
(Studies Office Tanjungpinang SAR) has been running pretty well but there are
things to be aware that there is an increasing need for ability of SAR personnel,
facility and infrastructure improvement in the work, in the absence of regulation
in the implementation of a clear funding policy, still less discipline
Tanjungpinang SAR personnel in SAR standby duty.

The advice given to the SAR Tanjungpinang particularly in the
implementation of policies that should be no additional rules or regulations
derivative of Government Regulation No. 36 of 2006, which addressed the issue of
funding and personnel competence SAR, the addition of facilities and
infrastructure to support the implementation of the work of the SAR personnel
while in the field, there should be a closer scrutiny of the case head daily when
alert personnel in his office to avoid personnel who are absent from duty.

Keywords:  Policy, Implementation of Policy, Communications, Resources,
Managing Attitudes, Bureaucratic Structure
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Oleh Badan SAR Nasional

(BASARNAS) (Studi Kantor SAR Kota Tanjungpinang)

Implementation Of The Indonesian Government Regulation No. 36 Year 2006
on Search and Rescue By National Search and Rescue Agency (BASARNAS)

(Studies Office Tanjungpinang SAR)

A. Latar Belakang Masalah

 Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dimana terdapat otonomi atau penyelenggaraan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18

menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil

dengan bentuk dan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

sebagai penjabaran pasal 18 tersebut maka daerah yang diberi otonomi dalam

penyelenggaraan pemerintahan adalah daerah kabupaten/kota dan desa. Lahirnya

kebijakan Otonomi Daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik

dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. 

Keselamatan di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah

dalam pencarian dan perolongan yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan

masyarakat di daerah harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki

komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan keberadaan

masyarakat serta lingkungan sekitar, pentingnya peran pemerintah dalam

menjamin keselamatan sangat penting untuk diperhatikan dan diketahui oleh
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masyarakat yang bertujuan agar masyarakat akan merasa nyaman dengan adanya

instansi pemerintah yang secara langsung menjamin keselamatan dan bertindak

jika terjadi permasalahan. 

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan dijelaskan bahwa

SAR (Search and Rescue) memiliki potensi yang sangat besar dalam usaha dan

kegiatan yang meliputi mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia

yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau

penerbangan, mencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah.

Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia ,sarana, dan prasarana yang dapat

dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR.

Dalam sistem transportasi pelayaran dan penerbangan, faktor keselamatan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem tersebut sehingga baik

International Maritime Organization (IMO) maupun International civil aviation

organization (ICAO) sebagai regulator secara internasional mengatur masalah

keselamatan secara ketat melalui konvensi yang mengikat bagi negara anggota

yang telah meratifikasinya. Sebagai pedoman bagi negara-negara anggota dalam

mengimplementasikan pelayanan SAR di bidang pelayaran dan penerbangan

maka International Maritime Organization( IMO dan ICAO menerbitkan manual

yang dikenal dengan IAMSAR Manual.

Dalam melaksanakan operasi SAR harus dilaksanakan secara cepat dan

andal serta dilaksanakan oleh personel berketrampilan yang telah memperoleh
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pendidikan dan pelatihan. Dalam dunia pelayaran dan penerbangan,

penyelenggaraan operasi SAR digunakan suatu sistem SAR, terdiri dari 5 tahap

kegiatan ditunjang dengan 5 komponen dengan memperhatikan 3 keadaan darurat

(emergency phase).

Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan,

pengkoordinasian dan pengendalian potensi Search and Rescue (SAR) dalam

kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang,

atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta

memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya

sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional. 

Adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti

perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) maka organisasi SAR

di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR

di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR

kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.

36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa

Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan

menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam

musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya)
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dikoordinasikan oleh BASARNAS yang berada dibawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut,

BASARNAS saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan

pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman

Adapun salah satu kebijakan yang dijalankan oleh Badan SAR khususnya

Kantor SAR Kota Tanjungpinang yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan pertolongan karena Kantor SAR

merupakan instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam setiap

pencarian dan pertolongan perlu diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang

lebih luas. Berikut merupakan kejadian musibah yang terjadi pada tahun 2012.

Tabel I.1
Daftar Kejadian Musibah Pelayaran

NO JENIS MUSIBAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Musibah pelayaran tug boat tenggelam

Musibah orang jatuh di perairan keling kijang

Musibah pelayaran Tug Boat tenggelam di perairan selat pintu

Musibah kapal karam di Pandan Besar Tbk

Musibah orang jatuh ke laut dari kelong di perairan senggarang

Musibah KM. Kencana Indah Tenggelam

Musibah Pelayaran pompong nelayan mati mesin

Musibah pelayaran KM.kurnia GT32 tenggelam

Musibah orang hilang di sungai raya kecil

Musibah Pelayaran KM. Gunung Bintan Perintis terbakar di pelantar I
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Tanjungpinang

Sumber : Kantor SAR Tanjungpinang, 2012

 Hal ini sangat membutuhkan tenaga dan bantuan dari anggota SAR

Tanjungpinang yang berwenang untuk memberikan bantuan pertolongan dan

pencarian terhadap korban bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2006.

Tanjungpinang adalah salah satu Kota di Indonesia yang dikelilingi oleh

pulau atau perairan. Tanjungpinang termasuk akses domestik ke pulau Batam dan

pulau-pulau lain seperti; kepulauan Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di

Riau daratan, juga merupakan akses internasional ke negara Malaysia dan

Singapura. Tidak hanya itu Kota Tanjungpinang juga membuka akses

penerbangan ke beberapa wilayah. Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa

aman dalam penerbangan dan pelayaran. 

Dalam hal ini adapun gejala permasalahan yang terjadi pada kantor SAR

Kota Tanjungpinang berkenaan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan

Pada Kantor Sar (Search And Rescue) Kota Tanjungpinang adalah sebagai

berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang ada di kantor SAR

Kota Tanjungpinang.
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2. Jarang sekali diadakannya pelatihan kepada pegawai khususnya kepada

pegawai yang tergolong masih baru pada kantor SAR Kota

Tanjungpinang.

3. Minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

4. Masih ada pegawai yang belum disiplin seperti tidak hadir dalam

pelaksanaan siaga.

 Dari uraian latar belakang masalah diatas, terindikasi bahwa masih ada

beberapa gejala yang  berkaitan dengan Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan

Pertolongan Oleh Badan SAR Nasional (BASARNAS) (Studi Kantor SAR Kota

Tanjungpinang). Maka dalam hal ini penulis mencoba menarik suatu perumusan

masalah yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Oleh Badan SAR

Nasional (BASARNAS) (Studi Kantor SAR Kota Tanjungpinang)”. Adapun

tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang

Pencarian Dan Pertolongan Oleh Badan SAR Nasional (BASARNAS) (Studi

Kantor SAR Kota Tanjungpinang)

B. Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan kerangka acuhan yang disusun berdasarkan kajian

berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris yang menumbuhkan gagasan

dan mendasari usulan penelitian. Dalam kerangka teori perlu diungkapkan
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mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam

memecahkan masalah yang dihadapi.

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan

dari aparatur pemerintah / pegawai. Menurut Abidin (Syafarudin 2008:75)

menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan

berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Definisi lain dijelaskan oleh

Gamage dan Pang (Syafarudin 2008:75) “Kebijakan adalah terdiri dari

pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk

mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama

dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy (Syafarudin 2008:76)

“Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta

peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan

demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Berdasarkan pendapat

diatas menunjukan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan,

prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu

organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk

organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen

puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan,

prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah
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kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai

petunjuk dalam organisasi.

Kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat,

dan umum. Menurut Syafarudin (2008:78) kebijakan publik adalah kebijakan

pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat

mematuhinya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan public

adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa

tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk

mengarahkan manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi

yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang

telah diterima dan disahkan (adapted) tidaklah akan ada artinya apabila tidak

dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil,

malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan

(goal) yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu

terpenuhinya kepentingan masyarakat (public inters).

2. Implementasi Kebijakan

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai

kebijakan  publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat

terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan

implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variable atau faktor,

baik menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan
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kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan

(kelompok sasaran).

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan

kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi

kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah

akhir”.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam langkah awal

pelaksanaan kebijakan adalah pengidentifikasian masalah serta formulasi

terhadap  kebijakan yang akan dirumuskan sehingga kebijakan itu dapat

dijalankan sesuai sasarannya. Tidak hanya itu pengawasan dan evaluasi adalah

langkah akhir yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan

untuk dijalankan.

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas
mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan
dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi
yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami
sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak
(outcome).

  Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau

lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam

yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan

dampak terhadap tercapainya tujuan.
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 Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau

pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa:

“implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu
ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai
sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan
oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.”

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari

kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan

kebijaksanaan.

 Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi,

Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa :

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik
tersebut”. (Dwijowijoto, 2004:158).

 Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan

cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk

program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan

publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi

 Selanjutnya menurut Wahab (2001:108) bahwa tahap dalam proses

implementasi kebijakan yaitu :
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a.   Keluaran Kebijakan (keputusan)
 Merupakan penterjemahan penjabaran dalam bentuk peraturan peraturan

khusus, prosedur pelaksanaan yang baku untuk memproses kasus-kasus
tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan
sebagainya), dan keputusan penyelesaian sengketa.

b.  Kepatuhan Kelompok Sasaran
 Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari pelaksana atau

pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat)  terhadap keluaran
kebijakan yang telah di tetapkan, sikap tersebut dicerminkan dalam prilaku
antara lain :
1. Tidak melanggar aturan yang telah digariskan
2. Jika ada pelanggaran masih terbatas pada pelanggaran yang terkena

sangsi
3. Sikap mengatur keabsahan (legitimasi) perundang-undangan yang

bersangkutan dan tidak merasa dirugikan dari peraturan tersebut.
c.  Dampak Nyata kebijakan

Hasil nyata antara perubahan prilaku dengan kelompok sasaran dengan
tercapainya tujuan yang telah digarikan. Hal ini berarti bahwa keluaran
kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang. Kelompok sasaran
benar-benar patuh.

d.  Persepsi terhadap dampak
yaitu penilaian atau pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu
yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok
masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata
pelaksanaan kebijakan.

e.  Revisi kebijakan
merupakan upaya-upaya penyesuaian atau tindak lanut terhadap kekeliruan
atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, dengan jalan merubah secara
mendasar kebijakan tersebut.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda

akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit

kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan

berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan

sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap

efektivitas implementasi kebijakan.
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 Menurut pendapat diatas jelas dipaparkan bahwa dalam sebuah

pelaksanaan kebijakan juga terdapat proses dan tahapan agar kebijakan

tersebut dapat mencapai tujuannya. Setelah kebijakan dikeluarkan, kemudian

melihat dari sasaran kelompok kebijakan, apakah kebijakan memiliki suatu

dampak dan apabila ditemukan kekeliruan atau kegagalan akan di lakukan

revisi terhadap kebijakan tersebut. Lima langkah tersebut merupakan tahapan

yang diharapkan jika semua tahapan dapat dilalui maka pelaksanaan

kebijakan akan lebih mudah mencapai tujuannya. 

 Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1997:68-69) merumuskan

“Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci:

 “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya
dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah
atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan
peradilan.  Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin
diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai
cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.

  Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan

proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu

dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah

ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar

dapat mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi

maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula

dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu. 
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Implementasi akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan dalam

menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi dapat dimulai dari kondisi

abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi

kebijakan dapat berhasil.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa :

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi
tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar
dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil

dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan

diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan

kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya

dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan. Seperti pada

implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan para pegawai sebagai

implementor kebijakan yang memiliki kualitas dalam melaksanakan

kebijakan tersebut, seperti para pegawai harus memahami isi, tujuan maupun

sasaran kebijakan tersebut dibuat agar tidak terjadinya penyimpangan saat di

implementasikan.

  Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145) berpendapat bahwa

“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan
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yang memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran

nyata”. Iistilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil

yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan

Frangklin (dalam Winarno 2007:145-146) mengatakan bahwa :

  Implemantasi mencakup banyak kegiatan :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan
tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan
sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar
menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-reancana.

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan
mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk
mengatasi beban kerja.

4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada
kelompok-kelompok target

 Adapun penjelasan dari cakupan kegiatan implementasi sebuah kebijakan

sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin diatas bahwa dalam

menjalankan sebuah kebijakan harus memiliki sumber-sumber dalam

menjalankan sebuah kebijakan adapun sumber yang dimaksud meliputi

personil atau implementor, peralatan serta sarana penunjang keberhasilan

suatu kebijakan. Implementor juga memberikan pelayanan tentang kegiatan

atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran nyata

sebuah kebijakan.

 Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam suatu

kebijakan apapun itu bidangnya, faktor utama yang harus diperhatikan adalah
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bagaimana pengimplementasikan atau penerapan dari kebijakan yang dibuat

atau diputuskan tersebut. 

 Hubungan kajian ini dengan ilmu pemerintahan yang mana diketahui

bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk

mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3 . Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

  Dari beberapa faktor yang mempengaruhi impelementasi kebijakan, aliran

top down yang dikemukakan oleh George C Edward III yang fokus analisisnya

berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah

ditentukan banyak dijadikan acuan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Sebagai berikut :

  George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan

Direct and Indirect impact on Implementation. Dalam pendekatan yang

diterjemakan oleh Edward III (Winarno:177), terdapat empat variable yang

sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

 1) Komunikasi

 Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity).

Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang

efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

 2) Sumberdaya
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 Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan

kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai

serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan

usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

 3) Disposisi ( kecenderungan-kecenderungan)

 Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga

yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu

kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar

mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para

pembuat keputuusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah

laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan

pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu  kebijakan menjadi

semakin sulit.

 4) Struktur birokrasi.

 Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau

tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif,

dalam dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan

modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga

berada dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di
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Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja

diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

C. Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan

Pertolongan dijelaskan bahwa SAR (Search and Rescue) memiliki potensi yang

sangat besar dalam usaha dan kegiatan yang meliputi mencari, menolong dan

menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam

musibah pelayaran dan atau penerbangan, mencari kapal dan atau pesawat udara

yang mengalami musibah. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia ,sarana,

dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR.

Dalam sistem transportasi pelayaran dan penerbangan, faktor keselamatan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem tersebut sehingga baik

International Maritime Organization (IMO) maupun International civil aviation

organization (ICAO) sebagai regulator secara internasional mengatur masalah

keselamatan secara ketat melalui konvensi yang mengikat bagi negara anggota

yang telah meratifikasinya. Sebagai pedoman bagi negara-negara anggota dalam

mengimplementasikan pelayanan SAR di bidang pelayaran dan penerbangan

maka International Maritime Organization (IMO dan ICAO) menerbitkan manual

yang dikenal dengan IAMSAR Manual.

Dalam melaksanakan operasi SAR harus dilaksanakan secara cepat dan

andal serta dilaksanakan oleh personel berketrampilan yang telah memperoleh

pendidikan dan pelatihan. Dalam dunia pelayaran dan penerbangan,
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penyelenggaraan operasi SAR digunakan suatu sistem SAR, terdiri dari 5 tahap

kegiatan ditunjang dengan 5 komponen dengan memperhatikan 3 keadaan darurat

(emergency phase). Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang pencarian

dan pertolongan pada BASARNAS Kota Tanjungpinang maka dalam penelitian

ini menggunakan teori Edward III, pelaksanaannya dilihat dari komunikasi,

sumber-sumber, sikap pelaksana dan birokrasi. 

1. Komunikasi

 Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi,

konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi

implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan

keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Kebijakan yang telah ditetapkan haruslah dikomunikasi kepada anggota SAR

sebagai implementor dan masyarakat. Komunikasi bisa diwujudkan ketika isi dari

kebijakan sudah jelas dan dapat dipahami dan kemudian akan disosialisasikan

baik dengan implementor maupun dengan masyarakat.

Menurut Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan salah-satu variabel

penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan

mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui

para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
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Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan

variabel komunikasi.

a. Kejelasan isi dan tujuan Peraturan

 Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab

melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat

melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua

staff dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan

kebijakan.  Untuk itu perlu adanya kejelasan dalam sebuah UU baru kemudian

dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan maka dapat

diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 sudah

cukup jelas baik isi maupun tujuannya. Namun ada beberapa hal menurut personil

SAR sebagai implementor bahwa ada yang masih harus diperhatikan kaarena

didalam peraturan tersebut tidak memuat tentang pembiayayaan serta tidak ada

peraturan lebih spesifik mengenai sertifikasi anggota SAR itu sendiri.

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak

ambigu dan membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan

fleksiblitas dalam melaksanakan kebijakan. (Edward dalam Agustino 151:2008)

b. Sosialisasi

 Komunikasi tentang kebijakan juga bisa dilakukan dengan sosialisasi yang

diberikan baik untuk pihak internal yaitu anggota sendiri maupun dengan
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masyarakat. Sosialisasi juga tidak bisa dijadikan sebagai formalitas karena lewat

sosialisasi segala informasi dapat tersampaikan. 

 Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa memang

benar pernah dilakukan sosialisasi mengenai pencarian dan pertolongan. Hal ini

menurut masyarakat sangat baik dan perlu dilakukan. Karena masyarakat juga

harus diberikan pemahaman tentang bagaimana mengahadapi bencana agar tidak

panik. Dari temuan dilapangan, dapat dianalisa bahwa sosialisai sudah dilakukan

dengan minimal 1 tahun sekali. Sosialisasi yang dilakukan selama ini mulai dari

sosialisasi dengan masyarakat dengan melakukan kegiatan khusus dan juga

sosialisasi dengan para instansi yang berkaitan dengan peraturan pemerintah

tersebut dengan melakukan rapat kordinasi. Sosialisasi bertujuan agar Kebijakan

publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan

pihak lain yang terkait dengan kebijakan, sehingga diantara mereka mengetahui

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

tersebut. Jika mereka tidak jelas, maka mereka tidak akan tahu apa yang

seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar apa yang menjadi tujuan

kebijakan dapat dicapai secara   efektif dan efisien.

2. Sumber daya

 Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya materi (matrial

resources). Dari sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya

manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk
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objek kebijakan publik. Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat

dibutuhkan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumber

daya manusia yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan kepada

sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang

dapat dipakai untuk melaksanakan kebijakan. ketersediaan sumber daya dalam

pelaksanaan peraturan ini dilihat dari ketersedian dalam sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta adanya sumber dana. Maka untuk mengetahui kesedian

sumber daya pelaksanaan peraturan nomor 36 tahun 2006 tersebut maka

dilakukan wawancara dengan para informan. Indikator pertama yaitu :

a. Sumber daya manusia yaitu personil SAR

Penyediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mendukung

implementasi sebuah kebijakan tidaklah mudah, membutuhkan proses dan

pembelajaran. Proses dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Pembelajaran harus mengimplementasikan konsep kedalam tindakan nyata.

Pendidikan yang pernah diikuti oleh para personil SAR secara umum tergambar

dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Jenis Pendidikan dan Pelatihan

No Jenis Diklat Lokasi Diklat

1 Diklat SAR Planning Angkatan IX Jakarta

2 Diklat SAR Tingkat Lanjutan MFR Angkatan X Jakarta
3 Kegiatan 3rd National SAR Challenge Tahun 2012 Jakarta

4 Pelatihan Operator Komunikasi Tingkat Dasar

Bumi
Perkemahan

Cibubur
Jakarta
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5 Diklat SAR Tingkat Lanjutan High Angel Rescue
Technique angkatan III Jakarta

6 Diklat SAR Tingkat Lanjutan Heli Rescue Angkatan III Jakarta

7 Diklat Keahlian Pelaut ANT-D dan ATT-D BP2IP
Tangerang

8 Pelatihan Operator Komunikasi Tingkat Dasar

Pusdiklatnas
Gerakan
Pramuka
Cibubur
Jakarta

9 Diklat SAR Tingkat Spesialis Instruktur angkatan XIV Jakarta

10 Diklat SAR Tingkat lanjutan Collapsed Structure SAR
Angkatan II Jakarta

11 Diklat Keterampilan Khusus Pelaut Basic Safety Training
(BST) Angkatan V Badan SAR Nasional

BP2IP
Tangerang

12 Pelatihan dan latihan tahun 2012

Bapelkes dan
Pantai Marina
City Sekupang

Batam
13 Seleksi Calon Anggota Basarnas Spesial Group (BSG) Jakarta
14 Latihan Profiency ABK Tahun 2012 Mataram

15 Latihan Kesamaptaan Tahun 2012 Kantor SAR
Tanjungpinang

Sumber : Kantor SAR Tanjungpinang, 2013

 Sumber daya manusia, yaitu personil SAR harus memiliki kematangan

bersikap, befikir dan kematangan emosional, mengingat karena dalam setiap

personil akan berhadapan dengan musibah atau bencana yang akan berhadapan

dengan situasi emosional. 

 Setelah dilakukan wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa

bahwa secara umum memang kemampuan para personil sudah baik, karena para

personil sudah mengikuti berbagai macam diklat dan pendidikan non formal.

namun perlunya ada peningkatan kemampuan personil SAR mengingat akan

adanya perubahan ilmu dan teknologi. Personil harus mampu untuk mengikuti
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setiap perkembangan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan,

salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,

mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf

dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi

kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber

daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan.

Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana,

tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk

pelaksanaan kebijakan,maka efektivitas kebijakan akan sulit dicapai. 

b. Adanya sarana dan prasana yang dimiliki oleh Kantor SAR

Tanjungpinang untuk melaksanakan kebijakan agar pelaksanaan

kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan berkompeten tetapi

tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sarana seperti : rescue truck, rescue car,

rapid development, truk angkut personil, ambulan, kapal penyelamatan,

helicopter, dan airplane. Berikut tabel yang menunjukan adanya sarana dan

prasarana di kantor SAR Kota Tanjungpinang.
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Tabel IV.2
Sarana dan Prasarana Kantor SAR Tanjungpinang

Sarana dan Prasarana Jumlah
Rigid Inflatable Boat (RIB) Panjang 9.0 M 2
Rigid Inflatable Boat (RIB) Panjang 5.4 M 1
Rescue Boat (Kapal SAR 36 M) 1
Rubber Boat 13
Truck Personil 2
Rescue Truck 1
Sepeda Motor Operasional Kantor 7
Sepeda Motor Trail 3
Rescue Car 4
Kendaraan Roda empat Operasional Crew Heli HR-1522 1
Kendaraan Roda Empat Operasional Pimpinan 1
Tower Rapeling 3
Tower komunikasi 9
ATV 1

Sumber : Kantor SAR Tanjungpinang, 2013

 Kelengkapan fasilitas merupakan salah satu faktor penentu pelaksanaan

kebijakan ini. Setiap kebijakan membutuhkan faktor pendukung. Sama hal nya

pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006, untuk melaksanakan Peraturan

tersebut perlu kiranya fasilitas pendukung dalam pencarian dan pertolongan

korban saat ad bencana atau musibah.

 Dari hasil wawancara dengan seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa

di Kantor SAR Tanjungpinang sudah memiliki dana khusus sesuai dengan aturan
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yang telah disusun kantor pusat untuk membayarkan insentif bagi para personil

saat dilapangan. Besarannya pun telah ditentukan. Mengingat pelaksanaan tugas

yang begitu berat maka memang sebaiknya ada kompensasi yang diberikan pihak

kantor. Insentif sebaiknya diberikan dari instansi secara resmi agar dalam

melaksanakan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja dan

merupakan bentuk apresiasi terhadap apa yang dilakukan dalam pekerjaannya.

Dalam menjalankan kebijakan, insentif yang diberikan kepada para implementor

merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar para implementor atau pelaksana

kebijakan dapat menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya dengan imbalan

insentif yang sesuai dengan pekerjannya.

3. Sikap Pelaksana

 Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi

akan mengalami banyak masalah. Untuk melihat sikap pelaksana dalam

implementasi Peraturan Pemerintah ini maka dilihat melalui dua indikator yaitu

adanya kesadaran pegawai dalam menjalankan Peraturan tersebut serta adanya

kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2006 ini.

a. Adanya kesadaran pegawai dalam melaksanakan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006.
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 Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 maka

dibutuhkan personil SAR yang memiliki sikap yang sadar bahwa dalam

melaksanakan tugasnya sudah diatur dalam sebuah peraturan yang harus ditaati.

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran personil SAR dalam melaksanakan

Peraturan Pemerintah tersebut. 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa

kedisiplinan personil SAR memang sangat dibutuhkan dan sejauh ini masih perlu

ditingkatkan. Setiap personil yang melanggar peraturan maka akan dikenakan

tindakan disiplin. Karena sejalan dengan apa yang diatur oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 bahwa anggota SAR harus siaga 24 Jam, dan

ini dibagi dalam pelaksanaan siaga yang diatur dengan jadwal bergantian antar

personil dan hendaknya semua personil menyadari bahwa untuk melaksanakan

peraturan tersebut dan mencegah permasalahan yang datang maka dibutuhkan

pegawai yang disiplin dalam segala situasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan

yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam

menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi dapat dilihat dari adanya SOP dan

pembagian tugas. 

a. Adanya Standar Operating Prosedures (SOP) dalam melaksanakan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tersebut.
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Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari

tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan

penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Ukuran dasar

SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi

keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan

menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia

dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam

organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan

fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Standar Operating Prosedures (SOP) atau standar kerja dalam menjalankan

kebijakan adalah tahapan yang dilakukan agar bagaimana kebijakan itu dapat

berjalan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam

kebijakn tersebut. 

Dari seluruh wawancara yang dilakukan dengan informan maka dapat

dianalisa bahwa sudah ada pedoman standar kerja atau SOP yang mengatur para

personil SAR saat berada dilapangan. SOP tersebut dikeluarkan langsung oleh

Kepala BASARNAS pusat. SOP sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan

sebagai penjelas dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 agar para

personil tidak salah bertindak dan mampu melaksanakan pekerjaannya lebih

optimal.

b. Fragmentasi atau adanya pembagian tugas
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Fragmentasi yaitu adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan

kebijakan Tersebut. Dimana BASARNAS membentuk kemitraan dengan forum

koordinasi Search dan Rescue Daerah (FKSD). Forum ini untuk membina dan

mengarahkan potensi SAR agar dapat melaksanakan kebijakan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006. FKSD terdiri dari pemerintah, TNI/POLRI,

Swasta, Maupun organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk melihat bagaimana pembagian tugas pada Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2006 maka wawancara dilakukan dengan informan guna mendapatkan

informasi. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dianalisa pada Peraturan

Nomor 36 Tahun 2006 memang tidak secara jelas menggambarkan pembagian

tugas dalam pelaksanaan pertolongan dalam bencana namun hal ini tidak menjadi

kendala karena adanya Peraturan  dari Kepala BASARNAS. Dimana didalamnya

tidak hanya membagi tugas para personil dilapangan tetapi juga mengatur

kerjasama SAR dengan instansi lain. Koordinasi selalu dilakukan untuk mencapai

tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut. Misalnya dalam pelaksanaan

pertolongan dan evakuasi korban dan selanjutnya penangan diserahkan pada

instansi terkait TNI/POLRI. Yang mana mereka biasa disebut dengan Potensi

SAR. Potensi SAR adalah Instansi - instansi yang terkait, organisasi atau wadah

yang memiliki kemampuan khusus untuk membantu operasi tim SAR. Untuk saat

ini Kantor SAR Tanjungpinang memiliki ± 50 Instansi yang terdapat pada area

wilayah kerja Kantor SAR Tanjungpinang diantaranya ( Kota Batam, Kota
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Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kep. Anambas, Kabupaten Natuna

dan Kabupaten Lingga )

Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan opeasi SAR.  hal ini juga sudah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000

Tentang Pencarian dan Pertolongan. Dan sepanjang ini pembagian tugas dalam

potensi SAR sudah dapat dikatakan baik

D. Penutup

 1. Kesimpulan

 Berdasarkan data yang sudah diperolah dan diolah pada bab sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Oleh Badan SAR

Nasional (BASARNAS) (Studi Kantor SAR Kota Tanjungpinang) sudah berjalan

cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna

meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2006 tersebut, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

2006 sudah cukup jelas baik isi maupun tujuannya. Namun ada beberapa hal yang

masih harus diperhatikan kaarena didalam peraturan tersebut tidak memuat

tentang pembiayaan serta tidak ada peraturan lebih spesifik mengenai sertifikasi

anggota SAR itu sendiri. sosialisasi sudah dilakukan dengan minimal 1 tahun

sekali. Sosialisasi yang dilakukan selama ini mulai dari sosialisasi dengan

masyarakat dengan melakukan kegiatan khusus dan juga sosialisasi dengan para
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instansi yang berkaitan dengan peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan

rapat kordinasi. Sebaiknya sosialisasi dilakukan lebih sering agar pemahaman

terhadap Peraturan Pemerintah tersebut menjadi jauh lebih baik

 Perlunya ada peningkatan kemampuan personil SAR mengingat akan adanya

perubahan ilmu dan teknologi sarana dan prasarana dalam menjalankan peraturan

pemerintah nomor 36 Tahun 2006 masih kurang memadai dan belum cukup untuk

menyentuh seluruh wilayah kerja SAR Tanjungpinang. Berbagai permasalahan

yang berkaitan dengan sarana dan peralatan SAR adalah terbatasnya jumlah

rescue truck, rescue car, dan belum terpenuhinya peralatan SAR Masih kurang

disiplinnya pegawai SAR Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugas siaga

SAR.

 2. Saran

 Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada para

anggota SAR Kota Tanjungpinang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan

Oleh Badan SAR Nasional (BASARNAS) maka saran yang dapat penulis

sampaikan kepada pihak SAR Kota Tanjungpinang antara lain, pertama,

Sebaiknya ada aturan tambahan atau peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2006 yang membahas masalah pembiayaan serta kompetensi

personil SAR.
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Kedua, Sosialisasi yang dilakukan agar lebih sering dilakukan minimal

tiga kali dalam satu tahun. Ketiga, Pendidikan dan keahlian SAR selama ini

dilakukan dengan model kursus jangka pendek tetapin sebaiknya saat ini untuk

menambah kompetensi personil SAR dibutuhkan tingkat pendidikan akademis

agar tenaga-tenaga SAR dapat melaksanakan tugas operasional, perawatan, dan

perencanaan lebih professional. Keempat, Adanya penambahan untuk sarana dan

prasarana pendukung pelaksanaan kerja para personil SAR saat dilapangan mulai

dari sarana darat, laut hingga udara, melengkapi Pos SAR yang belum memadai

dan menambah peralatan SAR baik secara perseorangan maupun beregu. Kelima,

Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat dari kepala jaga harian ketika

personil bersiaga di kantornya  untuk menghindari personil yang mangkir dari

tugasnya. Karena seorang personil SAR dituntut untuk selalu siaga, cepat, dan

tanggap dalam segala situasi yang terjadi karena pada dasarnya sebuah bencana

tidak dapat diprediksi.
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