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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Kebijakan Publik 

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan 

perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 

pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan. 

Kebijakan publik merupakan suatukeputusan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang untuk mengatur kehidupan bernegara yang dijadikan pedoman guna 

menyelesaikan masalah yang terjadi dan mencegah timbulnya masalah publik. 

Islamy (2002:22) mengatakan pengertian kebijakan negara diatas memiliki 

implikasi sebagai berkut : 

a. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa 

penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

b. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk nyata. 

c. Bahwa kebijakan negara baik untuk melaksankan sesuatu atau tindakan 

melaksanakan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

d. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh 

anggota masyarakat. 
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Kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau 

pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai 

representasi darikepentingan publik. Oleh karena itu tugas utama 

administratorpublik mempunyai hubungan yang erat sekali dengankepentingan 

publik, dan untuk itu ia harus memperhatikanterhadap masalah-masalah, 

kebutuhan-kebutuhan dantuntutan-tuntutan yang ada di lingkungannya. 

Administratorpublik sebagai pelaku kebijakan merupakan salah satukomponen 

dari sistem kebijakan publik. Menurut Dunn (1994 :71) “A policy system, or the 

overall institutional pattern within which policymade, involves interrelationships 

among three elements : public policies,policy stakeholders, and policy 

environment”. Maksudnya “sistemke bijakan atau pola institusional melalui mana 

kebijakan dibuat,mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik : 

kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. hal inidapat dilihat 

pada Gambar 2.1 Duun : 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dunn, 1994 : 71. 

 

Pelaku kebijakan (Stakeholders) menurut Dunn terdiridari pembuat, 

pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan.Pembuat dan pelaksana kebijakan 

policy environment 
public policy 

policy stakeholders 
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adalah orang, sekelompokorang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu 

dalamkebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhibaik dalam 

pembuatan ataupun dalam pelaksanaan danpengawasan atas perkembangan 

pelaksanaannya. Sedangkankelompok sasaran (target group) adalah orang, 

sekelompokorang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yangperilaku atau 

keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakanyang bersangkutan. 

Kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlahatau serangkaian 

pilihan yang berhubungan satu sama lain yangdimaksudkan untuk mencapai 

tujuan. Adapun lingkungankebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau 

peristiwayang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu” (masalah)kebijakan, yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh parapelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu 

sendiri. 

Dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh 

pelaku kebijakan, kebijakan publiknyaitu sendiri (level dan isi), dan lingkungan 

kebijakan. 

Chaizi Nasucha  dalam Harbani Pasolong ( 2008:39), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu 

kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. kebijakan 

tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan 

dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang 

harmonis. 

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang  
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diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan yang lebih jelas. 

Secara etimologi istilah kebijakan dikemukakan oleh Duhn (1988:10) bahwa 

kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” (negara-kota), kemudian 

masuk kedalam bahasa latin “Politea” (negara) dan bahasa Inggris “Police” 

(kebijakan) dan “Politics” (politik). 

Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Friedrich dalam bukunya 

Man Has Government (1963:79) “ a purposed course of action of a person, 

group, or goverment within a given enviroment providing obstacles and 

opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in an 

effort to reach a goal or realize an objective or purpose”. Pendapat ini 

mengandung makna bahwa kebijakan merupakan rangkaian usulan dari 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap implementasi usulan 

kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Ermaya (1993:192) memaknai kebijakan dalam 4 aspek yaitu, kebijakan 

yang diterapkan secara subjektif  yang dalam operatifnya merupakan suatu 

pergarisan ketentuan, yang bersifat pedoman, pegangan, bimbingan untuk 

mencapai kesepahaman dalam maksud/cara/sarana, bagi setiap usaha dan 

kegiatan kelompok manusia yang berorganisasi, sehingga terjadi dinamika 

gerakan tindakan yang terpadu sehaluan dan seirama dalam mencapai tujuan 

tertentu. 
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Nurrochmat (2006:2) mengemukakan bahwa istilah kebijakan secara 

etimologi berasal dari bahasa Inggris pada masa pertengahan yaitu “policie”, 

yang berasal dari kata Prancis kuno yakni police dan policie. Kebijakan adalah 

prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan 

kebutuhan. Proses kebijakan mencakup identifikasi informasi dan kemungkinan 

menentukan pilihan atau alternative, penentuan dan penetapan program-

program, tindakan nyata, pembelanjaan priorias, dengan memilih diantara 

alternative-alternative tersebut berdasarkan kualitas dan keluasan dampak atau 

manfaat atau resiko yang mungkin dapat ditumbulkan. 

Pengertian kebijakan publik menurut Santoso (1998:5) adalah 

serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Termasuk pentunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit 

yang dukeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga 

dengan kebijakan pemerintah atau negara seperti yang didefenisikan oleh 

Suradinata (1993:19) “ kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. 

Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku, berorioentasi pada kepentingan umum dan masa 

depan serta strategi pemecahan yang terbaik”. Kebijakan atau seiring juga 

disebut sebagai ketetapan pemerintah yang berkuasa atau memiliki kewenangan 

atau otoritas adalah merupakan intruksi dari para pembuat keputusan kepada 

pelaksana atau mereka yang diberikan tugas untuk melaksanakannya. 
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Menurut Thomas R. Dye dalam Subarsono (2011:02) kebijakan publik 

adalah apapun yang dipilih Pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak 

melakukan (is what ever governments choose to do or not to do). Dye mengatakan 

bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada 

tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua 

tinadakanpemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) kebijakan merupakan suatu 

rangkaian alternatife yang siap dipilih berdasarkan prinsip – prinsip tertentu. 

Kebijakan ialah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap alternatif yang 

bermuara kepada keputusan alternatif terbaik. 

Menurut Anderson dalam Arifin Tahir (2014:21), kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah 

pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi 

kebijakanpolicy, menjadi dua : substantif dan procedural. Kebijakan substantif 

yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan prosedural yaitu siapa 

dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik 

adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah.   

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa garis besarnya siklus kebijakan 

pubik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu : 

a. Perumusan kebijakan 

b. Implementasi kebijakan 
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c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Wiliam N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2011:29) kebijakan 

publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintah 

pada bidang-bidang yang menyngkut tugas pemerintah, seperti 

pertahnankeamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, 

kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.  

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1) 

Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, (2) Redistributif, yaitu 

mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari 

yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) Distributif yaitu 

melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya 

tertentu, dan (4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi Negara  

Dalam memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, 

setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian 

kebijakan. Butir-butir tersebut adalah:  

a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan yang 

menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua 

variablepokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup 

c. Kebiajakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. 

d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam 

menyelesaikan masalah. 
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e. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat 

terhadap warganya. 

Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah buat oleh 

badan atau seorangan yang telah diberi wewenang oleh negara. impleimentasi 

adalah upaya dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut. 

Menurut Tacjhan dalam Arifin Thahir (2011:53) implementasi kebijakan 

publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi 

publik sebagai instansi (birokrasi) dalam proses kebijakn publik, dapat dipahami 

pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. 

Menurut HasselNogi S. Tangkillis (2004:7) implementasi kebijakan 

merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa 

aksi/tindakan para peleku pembangunan secara konsisten dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri. 

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini 

masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain 

itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. 

Menurut HasselNogiS.Tangkillis (2004:9)keberhasilan kebijakan dapat 

dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan 

desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau 

hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu 

untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi diperlukan pandangan atas 

tjuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan 

dukungan bagi pelaksanaan. 
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Menurut Riplay dan Franklin dalam (Winarno 2008:145) mengatakan 

bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis 

keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 

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

diingikan oleh para pejabat pemerintah. 

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses 

kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya 

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan 

itu. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2014:203-211), bahwa tahapan-

tahapan implementasi ditinjau dari: 

a. Keluaran Kebijakan (keputusan) 

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-

peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses 

kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sangketa (menyangkut perizinan 

dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sangketa. 

b. Kepatuhan Kelompok Sasaran 

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dan para pelaksana 

atau pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran 

kebijakan yang telah ditetapkan. 
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c. Dampak Nyata Kebijakan  

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran 

dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa 

keluaran kebijakan sudah berjalan dengan Undang-undang. Kelompok 

sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap 

pelaksanaan serta peraturan tersebut memilki dampak kausalitas (sebab-

akibat) yang tinggi. 

d. Persepsi Terhadap Dampak 

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai 

tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-

kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata 

pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk 

mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan 

tersebut. 

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam 

kegiatan yaitu: 

a. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh Undang-undang dengan 

tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang 

dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi 

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

b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi 

arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. 
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c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka 

dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban 

kerja. 

Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau 

pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan 

pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa di pandang sebagai 

wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program. 

Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ( 

kelompok-kelompok ) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Maksudnya 

adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan 

dan sasaran di tetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi 

terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk 

membiayai pelaksanaan program tersebut. 

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan 

beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen 

dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. 

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah 

proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti 

dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan 

kebijakan. 
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Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardi dalam Harbani Pasolong 

(2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan 

suatu rencana kedalampraktik. 

Menurut Edward III dalam Leo Agusitno (2008:147),implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel antara lain:  

1. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan 

proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policymakers) 

kepada pelaksana kebijakan (policyimplementors). 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi 

penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan 

konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar 

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar 

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan 

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang 

terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi 

menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak 

menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak 

terkait. 

2. Sumber Daya (Resources) 
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Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. 

Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya 

ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya 

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana 

kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang 

mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini 

berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya 

manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan 

dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas 

sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, 

profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan 

dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi 

seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang 

kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan 

lambat. 

b. Anggaran (Budgetary) 
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Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan 

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin 

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, 

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. 

c. Fasilitas (facility) 

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, 

seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam 

keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. 

d. Informasi dan Kewenangan (Informationand Authority) 

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, 

terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan 

penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang 

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. 

3. Disposisi (Disposition)  

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan 

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana 

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan 

implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, 

sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka 
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selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung 

jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka 

dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka 

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, 

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standartoperationprocedur 

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar 

dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. 

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan 

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 

Penjelasan diatasmenunjukan bahwa studi implementasi mencakup 

fenomena yang luas dah bahkan dianggap overlapping dengan studi evaluasi 

(Ripley, 1985). Sekalipun fenomena kompleks para pengkaji implementasi 

kebijakan disarankan untuk memperhatikan berbagai aspek pemahaman seperti : 
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proses, output, dan outcome. Juga perlu diperhatikan bermacam aktor yang 

terlibat, organisasi, dan teknik pengawasannya.  

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses 

politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya 

ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi 

para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat 

terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor 

kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai 

aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 

Gambar 2.3Merilee S. Grindle 
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T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut 

harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada 

gambar 01 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai 

wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke 

dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – 

secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. 

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran 

program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui 

dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun 

masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya 

perubahan oleh kelompok sasaran. 

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan 

publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004: 

47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang 

terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau 

dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi 

kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang 

dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih 

baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana. 
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Gambar 2.4 Baedhowi 
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Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan 
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mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan 

ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini 

berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan 

dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase 

pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. 

Pada gambar 2.4 terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya 

merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak 

menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya 
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dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam 

suasana dan lingkungan yang kondusif. 

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan 

model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan 

administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang 

mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang 

dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan 

keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. 

Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks 

implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut 

Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana 

kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah 

model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain 

menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model 

interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut 

dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi 

kebijakan, beserta output dan outcomesnya. 

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn 

mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20). 

Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam 

bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya 
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mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan 

dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan 

oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari 

Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan 

penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi 

menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan termasuk 

dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula 

dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi 

kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan 

yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup 

kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi. 

Gambar 2.5 Thomas R. Dye 
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Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19) 

membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan 

memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara 

tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, 

pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. 

Gambar 2.6 David C. Korten 
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oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). 

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian 

antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi 

pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi 

pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat 

memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok 

sasaran program. 

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika 

tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja 

program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output 

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak 

dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki 

kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka 

organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika 

syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh 

kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. 

Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak 

diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh 

Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat 

dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen 

yang disesuaikan satu sama lain – program, pemanfaat dan organisasi – juga 

sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks 
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implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model 

proses politik dan administrasi dari Grindle.  

Malcolm Goggin, ann bowman, dan james Lester dalam Riant Nugroho 

(2011:690), mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication 

model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga 

model implementasi kebijakan”. Dengan tujuan mengembangkan sebuah model 

implementasi kebijakan yang “lebih ilmiha” dengan mengedepankan pendekatan 

“metode penelitian” dengan adanya variavel independen, interventing, dan 

dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam 

implementasi kebijakan. Modelnya digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.7 Model Goggin, Bowman dan Lester 
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sumber: Rian nugroho, public policy (2011:690) 

 

Menurut Hogerwerf dan Gunn ( dalam Juhan Wahyudi 2013:16) untuk 

dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna, diperlukan 

beberapa persyaratan, yaitu: 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi badan/instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan gangguan atau kendala yang serius 

b. Pelaksanaan programnya harus tersedia waktu dan sumber yang cukup 

memadai  

c. Paduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kualitas yang andal 

e. Hubungan kualitas bersifat langsung hanya sedikit penghubung mata 

rantainya 

f. Hubungan ketergantungan hharus kecil 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

i. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatutan yang sempurna. 

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan 

dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut 

masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh dari suatu 

kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagi faktor, 
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baik supra struktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam 

tataran implementasi kebijakan. 

 

2.2 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). 

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan dari dalam wilayah 

daerah yang bersangkutan, terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

(Yuswar Zainul, 2005:90). 

Pendapatan asli daerah selanjutnya juga disebut sebagai PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (undang-undang otonomi daerah 

Tahun 2004). 

Pendapatan adalah arus kas masuk, pembayaran uang atau keduanya, 

selama satu periode tertentu yang disebabkan oleh perjualan jasa atau barang yang 

diproduksi. Pendapatan jasa berasal dari aktivitas lain yang dimaksudkan kedalam 

pembukaan organisasi. Ada 2 macam pendapatan yaitu: 

a. Pendapatan yang timbul dari aktivitas menguntungkan yang sifatnya 

berulang-ulang atau berkelanjutan. 

b. Pendapatan yang beraasal dari transaksi pada suatu saat tertentu, misalnya 

penjualan tanah dan gedung (Farah Margaretha, 2011:11).  
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2.3   Pajak Daerah  

Menurut Mardiasmo ( 2002:5),  “ Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah”. 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan 

atas Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebutkan 

pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah . 

i. Pajak Daerah tingkat I (provinsi) 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan  

e. Pajak Rokok 
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ii. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/kota) 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran  

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan  

f. Pajak Parkir  

g. Pajak Bahan Galian Gol C 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, 

pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakannya. Menurut Mardiasmo 

(2002:154) pada prinsipnya sistem perpajakan harus ekonomis, efesiensi, adil, 

serta sederhana dalam pengadministrasinya. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP pasal 1 ayat 1). 

Pajak adalah iuran rakyat kepala kas negara (peralihan kekayaan dari 

sektor parti kuler ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung 
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dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

(Nurmantu, 2003:1). 

 

2.4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011Tentang Pajak 

Retoran  

Menurut Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011, Pajak 

Resoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya 

termasuk juga jasa boga dan catering, 

Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang diberikan oleh 

Restoran, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang diediakan oleh Restoran, 

pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana yang dimaksud meliputi 

penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikosumsi oleh pembeli, baik 

dikosumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek 

Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud adalah pelayanan yang disediakan 

oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.250.000, ( satu juta dua 

ratus lima ouluh ribu rupiah)/bulan. 

Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli 

makanan dan/ atau minuman dari restotaran. 

Wajib pajak restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Restoran. 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 
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10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak kantin dan Warung 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan Pajak. 

Di dalam perda tersebut juga dijelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh 

para pejabat Pemerintahan seperti halnya: 

a. Pengawasan  

Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila 

dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau 

peralatan (equipment) baik sisitem manual maupun dengan sistem 

komputerisasi disetiap objek Pajak Restoran. 

b. Pembukuan Dan Pemeriksaan  

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan 

pembukuan atau percatatan. Kriteria Wajib Pajak dan penetuan besaran omzet 

serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan peraturan walikota. Walikota atau pejabat lain yang 

ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan u tuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksakan 

peraturan daerah ini. 

c. Insentif Pemungutan  

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran, Instansi yang 

melakukan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapain kinerja 

tertentu di teapkan melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata 

cara pemberian dan pemenfaatan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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d. Ketentuan khusus 

Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 

yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 

rangka jabatan atau pekerjaannya unutk menjalankan ketentuan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

e. Penyidikan  

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Acara Hukun Pidana. 

 

2.5   Pandangan Islam Tentang Kebijakan dan Ketaatan kepada Peraturan  

Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang 

telah diatur baik oeh Allah Swt, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Dirumah 

terdapat aturan, disekolah terdapat aturan, dilingkungan masyarakat terdapat 

aturan, dimana saja kita berada, pasti ada aturannya. aturan dibuat dengan maksud 

agar menjadi ktertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa adanya 

tujuan. oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Taat 

kepad Allah Swt adalah hal yang paling utama, namun kita juga harus taat kepada 

para pemimpin kita selama tidak bertentangam dengan aturan agama. 

Aturan tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Swt, yaitu aturan – 

aturan yang terdapat pada Al-Qur’an. Sementara dibawahnya ada aturan yang 

dibuat oleh Nabi Muhammad saw, yang disebut sunnah atau hadis. Dibawahnya 

lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin (amir), baik pemimpin 
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pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin 

keluarga. 

Peranan para pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil 

sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya 

pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara 

tersebut akan menjadi lemah dan terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh 

karean itu, islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena 

dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan maksiat), 

maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran dalam 

kehidupan manusia. 

Dalam Agama Islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk 

mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman 

allah dalam Al-Qu’an : 

 

تُنأ فِ  ٌأُكنأ ۖ فَئِىأ تٌََاَسعأ ِز ِه َهأ أُِّلي اْلأ َّ ُسَْل  أَِطيُعْا الزَّ َّ  َ ٍء يَا أَيَُِّا الَِّذيَي آَهٌُْا أَِطيُعْا َّللاَّ ي َشيأ

ِهٌُْىَ  ٌأتُنأ تُؤأ ُسِْل إِىأ ُك الزَّ َّ  ِ ٍُّ إِلَى َّللاَّ ِّيًل  فَُزدُّ
َسُي تَأأ أَحأ َّ لَِك َخيأٌز  ِخِز ۚ َذَٰ ِم اْلأ ْأ الأيَ َّ  ِ بِاَّللَّ  

Artinya: 

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudia jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikan lah ia kepada allah ( Al Quran) dan Rasul ( sunnahnya ), jika 

kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (An-Nisa ayat 59) 
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 Selain itu, terdapat beberapa hadis dari Rasulullah Saw yang berkaitan 

dengan taat kepada aturan selain hal maksiat . 

Rasululah Saw bersabda : 

 

 

Rasulullah  

ْمُع َوالطَّاَعةُ َعلَى الَمْرِء الُمْسلِِم فِيَما أََحبَّ َوَكِرهَ، َما لَْم يُْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة، فَإَِذا أُِمَر بِمَ  ْعِصيٍَة فاَلَ َسْمَع َوالَ السَّ

َعة                                                                                        طَا  

Artinya: 

"Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik 

ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk 

bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban 

mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 

 

Sebagaimana yang terkandung dalam HR. Bukhari 7199 dan muslimsebagai 

berikut : 

ِ َصلَّ  ٌَا َرُسَْل َّللاَّ ُألََُ  بَايَعأ َز أَ أَىأ الَ ًٌَُاِسَع اْلَهأ َّ  ،ٍِ َز الَوكأ َّ ٌأَشِط  الطَّاَعِة فِي الَو َّ ِع  وأ َسلََّن َعلَى السَّ َّ  َِ    ى َّللاُ َعلَيأ

                                                                                                                         

Artinya: 

Kami membaiat Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam berjanji setia untuk 

mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun 

ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin 

yang sah.” (HR. Bukhari 7199 dan Muslim) 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Selsia Olivia, Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus : Pajak Hotel 

Dan Restoran Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Dan Nomor 28 

Tahun 2009). Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Pasundan 2016. Dari hasil penelitian diperoleh sebagi berikut :PAD 

Kota Bandung diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan, ternyata sampai saat ini kondisinya masih belum 

bisa menjawab harapan tersebut. Proposisi yang dapat disumbangkan PAD 

terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah yang dialami 

selama kurun waktu tahun anggaran 2013-2015 yang hanya sebesar 3,16 %. Salah 

satu sektor penunjang PAD Kota Bandung adalah pajak hotel dan restoran. 

Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, proses pemungutan belum 

sesuai dengan harapan yang terlihat dari intensitas pendataan dan pendaftaran, tata 

cara pembayaran dan penagihan, pembinaan dan penertiban serta pelaksanaan 

pengawasan. Disamping itu, masih ada faktor-faktor yang berpengaruh sepert : a) 

Masih banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dam memiliki izin usaha 

karena belum berjalannya pendataan dan pengawasan yang intensif, b) Masih 

kurangnya kamampuan pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengelola 

sumber-sumber potensi daerah. 

Zoraya Alfathin Rangkuti. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah : Pajak Restoran di Kabupaten Deli Serdang.   Jurusan 

Ilmu administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 



48 
 

 

Sumatera Utara. Medan, 2015.Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis 

data diperoleh beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini, bahwa Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang 

belum terlaksana dengan baik. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi atau 

penyuluhan oleh petugas kepada pemilik usaha restoran belum terlaksana dengan 

baik, Akibatnya, banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar kewajiban 

pajak restoran. Sehingga, realisasi Pajak retoran tidak tercapai sesuai target yang 

telah ditentukan. 

Sugiyanto, . Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota 

Tanjung Pinang (Studi Pada DPPKAD kota Tanjung Pinang).   Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Tanjung Pinang, 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pelaksanaan pajak restoran telah diupayakan sebaik mungkin oleh 

DPPKAD walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan di 

dalamnya.Berdasarkan temuan tersebut, maka implementasi kebijakan akan 

berhasil jika; (1)adanya kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya 

sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang 

lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik 

lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) 

kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari 

pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan 

penghambat implementasi kebijakan pajak restoran yaitu: (1)kurangnyasosialisasi 

kepada wajib pajak, (2) kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, 
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(3)lemahnya sikap pelaksana, (4) lemahnya penegakan hukum, dan (6) rendahnya 

kesadaranmasyarakat tentang pajak. 

2.7  Definisi Konsep 

 Defenisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan defenisi 

konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap tulisan, Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 

6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (studi kasus pajak rumah makan di 

kecamatan tampan), dimana dituliskanlah batasan-batasan pengertian konsep yang 

digunakan untuk pembahasan yaitu : 

a. Kebijakan  

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap 

berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif 

terbaik.  

b. Peraturan Daerah  

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah 

mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih 

tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing – masing daerah.  

c. PajakRestoran 

Pajak Resoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, 

kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. 

.. 
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d. Rumah Makan 

Rumah makan adalah usaha yang menyajikan hidangan kepada 

mayarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut 

serta menerapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. 

 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep Operasional ialah suatu konsep yang didasarkan pada karakteristik 

yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-

konsep yaang berupa kontruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku 

atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan kebenaran nya oleh orang 

lain. Berdasarkan Landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan 

disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan, maka dilakukan identifikasi 

dan definisi operasional pada penelitian ini menggunakan Peraturan Daearah Kota 

Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran : 

Tabel 2.1  

Konsep Operasional 

 

Konsep  

 

Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 6 

Tahun 2011Tentang 

Pajak Restoran  

Pemgawasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menetapkan serta 

menempatkan personil dn 

atau peralatan baik sistem 

manual maupun dengan 

sistem komputerisasi  

b. Penetapan harus 

disampaikan kepada wajib 

pajak 
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Pemeriksaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyidikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keentuan 

pidana 

 

 

a. Walikota atau pejabat lain 

yang ditunjuk berwenang 

melakukan pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban 

perpajakan  

 

 

 

a. Pejabat pehawai negri sipil 

tertentu dilingkungan 

pemerintah kota diberi 

wewenang segai penyidik. 

b. Melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah. 

 

 

 

 

a. Wajib pajak yang karena 

kealpaannya tidak 

menyampaikan surat 

pemberitahuan pajak darah 

atau mengisi dengan tidak 

benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keterangan 

yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah 

dapat dipidana dengan 

pidana kurungan paking lama 

1 (satu) tahun dan atau denda 

paling banyak 2 (dua) kali 

jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar)  
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2.9 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Data olahan peneliti Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011Tentang Pajak 

Restoran 

Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, 

diantaranya: 

1. Pengawasan  

2. Pemeriksaan  

3. Penyidikan  

4. Ketentuan pidana  

 

Bagian Usaha/perusahaan yang 

melaksanakan Perda No 6 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran diantaranya 

rumah makan 

Terlaksananya Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Tentang Pajak Restoran 


