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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai defenisi kebijakan 

publik, baik dalam arti luas maupun arti sempit. Salah satu defenisi mengenai 

kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara 

luas” kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai “hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini 

mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang 

mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batas batas yang diberikan oleh 

Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang luas 

antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang 

sebernarnya dilakukan oleh pemerintah (Winarno,2014). 

Pakar inggris, W.I Jenkins (dalam Wahab, 2014) merumuskan kebijakan 

publik sebagai berikut “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil 

oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang 

telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi. Keputusan –

keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan 

kekuasaan dari pada aktor tersebut” 

Defenisi lainnya yaitu Chief J.O Udoji, seorang pakar dari Negeria (dalam 

wahab, 2014), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan 
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bersanksi yang mempengaruhi pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan 

dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 

Demikian pula definisi yang yang pernah disodorkan oleh Wilson (dalam 

Wahab, 2014 yang merumuskan kebijakan yaitu tindakan, tujuan-tujuan,dan 

pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-

langkah yang telah / sedang diambil (atau gagal diambil untuk diimplementasikan, 

dan penjelasan-pejelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah 

terjadi atau tidak terjadi). 

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak 

kebijakan yang diajukan oleh Nakamura dan Smallwod yaitu kebijakan publik 

adalah serangkaian instruksi dari pembuatan keputusan pada pelaksanaan 

kebijakan yang menjelasan tujuan-tujan dan cara mencapai tujuan tersebut 

(Solahuddin,2010). 

Dalam konsep lainnya seorang pakar bernama Willian N. Duun (1194) 

Mengatakan proses analisis kebijakan publlik merupakan serangkaian aktifitas 

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. 

 Berdasarkan banyak definisi tentang kebijakan publik diatas dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah keputusan dari pemerintah 

yang meningkat bagi banyak atau masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 
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2.2 Implementasi Kebijakan  

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia 

berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan 

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu.Implementasi menurut Suharno (2008:187) implementasi kebijakan 

publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas 

pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (publikcervises) kepada 

masyarakat. 

Menurut Wibawa (dalam hessel dkk, 2008:7) implementasi kebijakan 

merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya 

tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-

instruksi ekekutif yang penting atau keputusan perundangan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan 

beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen 

dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan dan prilaku sasaran. 

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah 

proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan 17 diikuti 

dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan 

kebijakan.  

Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) 

Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, 

yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. 

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
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a. Variabel komunikasi  

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan 

seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain 

atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh 

pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan 

dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mensosialisasikan kebijakan tentang 

pelaksannan Perda no 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, sosialisasi ini 

sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisai Kepada supir truk dapat 

mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan dinas 

Perhubungan dan Informatika. 

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan 

pada organisasi dan atau publik, ketersedian sumber daya untuk melaksanakan 

kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. 

1. Transmisi : maksudnya dalam komunikasi sering terjadi salah pengertian 

(miskomunikasi) hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah 

melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdistorsi ditengah jalan. 

2. Kejelasan :komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). 

3. konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). karena 
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jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. 

b. Variabel sumberdaya  

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli 

dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak 

akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan 

tugas-tugasnya. Sumber daya merupakan hal yang  penting dalam implementasi 

kebijakan yang baik. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan tersebut. 

Resources berkenaan dengan ketersedian sumber daya pendukung, 

khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana 

kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.  

1. staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak 

kompeten dibidangnya. 

2. informasi : dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. 

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor 
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harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.  

3. Wewenang: pada umummnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. 

4. fasilitas : fasilitasi fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Dalam artian sarana dan prasarana. 

c. Varibel disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan).  

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara 

pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin 

hubungan yang mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan 

baik. Disposisi merupakan keingginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk 

implementasi kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa 

yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk implementasi 

kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan yaitu aparatur 

dinas Perhubungan dan Informatika kota Pekanbaru.  

Disposisi berkenaan dengan kesedian dari para implementator  untuk 

kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. 

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah: 

1.  Pengangkatan birokrat : dalam artian pemilihan dan pengangkatan 

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi 

pada kepentingan warga.  
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2.  Insentif : dalam artian memanipulasi insentif dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi 

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 

melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hali ini dilakukan 

dalam sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) 

atua organisasi. 

d. Struktur birokrasi 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuain organisasi birokrasi yang 

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.struktur ini menjadikan 

proses implementasi menjadi jauh dari efektif. walaupun variabel lainnya sudah 

terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan. Namun karena struktur 

birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja 

sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 

tersedia maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai 

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. 

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu 

kebijakan tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang 

akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya 

koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu 

kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada 

para pelaksana dilapangan.  
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Menurut Teori Merilee S. Grindle (Dalam Harbani Paslong 2009:645) 

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation).  

a. content of policy Menurut Grindle adalah :  

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target 

grouptermuat dalam isi kebijakan.  

2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima 

oleh target groups. Contoh : masyarakat diwilayah slum areas 

(daerah kumuh) lebih suka menerima program air bersih dan 

perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor . 

 3.  Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai 

dari sebuah kebijakan) contoh : progrgam yang bertujuan untuk 

mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit 

diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan 

bantuan  beras kepada kelompok masyarakat miskin. 

4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) apakah 

letak sebuah program sudah tepat disuatu lembaga.  

5.  Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah 

kebijakan telah menyebutkan implementornya/pelaksananya 

dengan rinci. 

 6. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) 

apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.  
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b. Context of implementation Menurut Grindle adalah : 

 1.  power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang 

dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.  

2. Institusion and regime characteristic (karakteristik lembaga dan 

rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang 

sedang berkuasa.  

 3.  Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya 

respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas 

kelompok sasaran kebijakan. 

 Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakanmenyangkut minimalnya tiga hal yaitu:  

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan. 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. 

3. Adanya hasil kegiatan. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehinggap ada akhirnya akan mendapat 

suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.  

Dari beberapa definisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan 

implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang 

telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam 
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rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapaitujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.3  Perda Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Peraturan daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan 

perundang undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan atau untuk mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam 

lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala Daerah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Penetapan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru 

bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di Kota Pekanbaru, guna meningkatkan 

kenyamanan berlalu lintas, dan penggunaan jalan agar sesuia dengan fungsi dan 

intensitas. 

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan mengatur tentang penetapan larangan melintas dijalus tertentu, pembinaan  

pengawasan, sanksi pidana dan sanksi adminitrasi bagi kenderaan bertonase berat 

yang memasuki Kota Pekanbaru. 

a. Penetapan melintas dijalur tertentu 

Yakni Dinas Perhubungan dan Infomasi bedasarkan peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru No 2Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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menetapkan jalan-jalan yang dilarang dilalui oleh kenderaan bertonase berat 

melalui penetapan marka jalan dan rambu-rambu yang telah dipasang. 

b. Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah No2 

Tahun 2009 ini dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluas. 

c. Sanksi Pidana  

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini 

dapat diancam dengan pidana kerungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 

sebanyak banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Tindak pidana yang 

dimaksud adalah pelanggaran. 

d. Sanksi Adminitrasi  

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam sanksi pidana diatas 

terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan 

sanksi adminitrasi berupa pencabutan izin pengusahaan, pencabutan izin operasi 

dan izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha. 

2.4  penelitian terdahulu 

 a. Yola Yuanggraini. R (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru”. 

Hasilnya pelaksanaan penertiban truk bertonase berat belum berjalan secara 
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efektif. Karena banyak pengemudi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan 

melintas maupun jakwal melintas. Adapun faktor penghambat dala efektifitas 

pelaksanaan penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya 

sumber daya manusia, dana dan kesadaran pengemudi. 

 b. Syfria Ningsih (2015) dalam penelitiannya yang barjudul “Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

di Kota Pekanbaru”. Hasilnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru belum 

maksimal. Sampai saat ini kesadaran dari para pengemudi pengendara kenderaan 

bertonase berat terhadap tujuan larangan tonase masuk kota masih belum terlihat 

jelas. 

2.5 Pandangan Islam  

Al-Quran terkadang menjelaskan berbagai berita tentang kondisi 

pemerintahan Islam dikota Madinah mulai dari pokok masalah hingga kendala-

kendalanya. Kitab suci ini juga menjelaskan metode dan mekanisme keluar dari 

masalah-masalah tersebut. Berita-berita itu tidak hanya menganalisa dan 

mengklasifikasi masalah, tapi juga menyinggung mekanisme penangana dan 

kebijakan Rasul Saw. Karena Rasul Saw mengetahui kondisi plitik, sosial dan 

bahkan budaya masyarakat. Beliau tidak hanya sekedar memberikan usulan dan 

masukan, tapi juga mengeluarkan intruksi untuk dilaksanakan. Dalam pemikiran 

Al-Quran, pemeritah dengan sendirinya tidak memiliki nilai intrinsik, tapi 
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kekuasaan harus ditunjukan untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan dan 

mengatur masyarakat. 

Mengimplementasikan program dan kebijakan serta Dinas Perhubungan 

harus menjalankan amanahnya yang sesuai dalam melaksana tugas untuk 

mengatur rambu-rambu lalu lintas. Allah Swt berfirman, 

وا األَماوَاِت إِلَى أَهْلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا  ا يَِعظُُكْم بِِه إِنَّ َّللاَّ َ وِِعمَّ  تَْحُكُمىا بِالَْعْدِل إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi penggajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.surat An-nisa ayat 58. 

 

2.6 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interprestasi ganda dari 

variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian 

ini adalah : 

a. Kebijakanadalah :Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan organisasi 

dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan 

peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu 

perilaku kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin 

memperoleh hasil yang diinginkan.Kebijakan atau kajian kebijakan dapat 
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pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting 

organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas 

program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. 

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, 

finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. 

b. ImplementasiKebijakan adalah :Pelaksana keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk 

perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan 

peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 

ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di 

capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 

implementasinya. 

c. Peraturan Daerah adalah Nakah Dinas yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu 

organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2.7 Konsep Operasional 

 Konsep adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas 

dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu. 
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 Konsep operasinal merukan suatu penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suiatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini 

dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk anlisa dari 

variabel-variabel tersebut. 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indiktor Sub Indikator 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru 

No 2 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

a.Komunikasi  1.Sosialisasi Kepada 

Bawahan 

2. Sosialisasi Kepada supir 

truk 

b.Sumber daya  1.Sumber Daya Manusia 

2.Sumber Daya Finansial 

3. Sumber Daya Tenoklogi 

c.Disposisi 1. pengangkatan birokrat  

yang kompeten 

2. imtensif / penghargaan 

d. Struktur Birokrasi 1.isi kebijakan ( content of 

policy) 

2.lingkungan implementasi 

(context of 

implementation) 

Sumber : Teori George C. Edwards III (1980). 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru 

 

1. Komunikasi  

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur birokrasi 

 

Penertiban Truk Bertonase Berat yang Memasuki Kota Pekanbaru 

 

 

Sumber : Teori George C. Edwards III (1980). 

 


