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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai 

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu itu (Abdul Wahab, 2001: 64). 

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan 

adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat 

dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan 

dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus 

dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan 

yang diinginkan. 

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam 

Solichin Abdul Wahab, 2008: 65) menjelaskan makna implementasi ini 

dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
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kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan 

Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 

maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau 

kejadian-kejadian. 

 Warwick dalam Erwan Agus Purwanto (2012:21) mengatakan bahwa 

implementasi secara lebih komplek sebagai sebuah transaksi (pertukaran) 

berbagai sumber daya yang melihat banyak stakeholder. Menurut Ripley dan 

Franklin dalam Budi Winarno (2012:148) mengatakan bahwa Implemetasi 

adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan 

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang 

nyata (tangible output).Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan 

yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan–tujuan program dan hasil 

yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan.  

2.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

dalam Agustino Leo (2008:139) mendefenisikan Implementasi kebijakan 

sebagai : 

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, 

lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di 

capai, akan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasi. 
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 Implementasi kebijakan diatas dapat di simpulkan dalam membuat 

suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berbentuk dalam undang-undang 

dan perintah-perintah serta keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. 

Kebijakan perda tentang izin usaha jasa warung internet yang dibuat oleh 

pemerintah berdasarkan undang-undang lalu lembaga eksekutif membuat 

suatu peraturan secara jelas dan sasaran kebijakan yang ingin mencapai tujuan 

yangdiinginkan bersama dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Indahono (2009:143) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan 

merupakan tahap yang paling penting dari kebijakan. Karena akan 

menentukan apakah kebijakan berjalan dan berhasil untuk menghasilkan 

output dan outcomes seperti apa yang telah direncanakan. Output adalah 

keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung 

dari kebijakan. Sedangkan, outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang 

diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakandapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari 

kebijakan publictersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering 

diistilahkan sebagaiperaturan pelaksanaan (Nugroho Rian. D, 2006: 494). 
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 Hal ini juga dipertegas oleh Chief. J.o.Udijo dalam Sujianto 

(2008:140) dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah : 

Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh 

lebih penting dari pada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar 

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

di implementasikan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar 

sebuahkebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip 

oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: 

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik 

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan gunameraih dampak 

atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-

102). 

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga 

harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan 

dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 

suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai 

merugikan masyarakat. 



 
 

17 

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan 

untukmengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya 

dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua 

pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk 

program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. 

Menurut George C Edward III (Leo Agustino, 2012: 149) faktor-faktor 

yang mendukung implementasi kebijakan yaitu : 

a. Faktor Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 

Implementasi yang sangat efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 

sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan 

agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin 

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan yang 

ditetapkan didalam masyarakat. 

Ada tiga hal yang penting yang dibahas dalam proses komunikasi 

kebijakan yakni : 

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 
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2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua) 

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas. 

b. Faktor Sumber daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) 

mengemukakan indicator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu : 

1. Staff, kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebagian disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, 

memadai atau pun tidak kompeten dibidangnya. 

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai 

dua bentuk yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan dan mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

3. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. 

Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 

secara politik. 

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan tanpa adanya fasilitas pendukung maka 

implementasi kebijakan tidak akan terlaksana. 
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c. Disposisi atau kecenderungan (tingkah laku). Hal-hal ini yang perlu 

dicermati pada faktor disposisi menurut Edward III adalah : 

1. Pengangkatan Birokrat, disposisi atau tingkah laku para pelaksana 

akan menimbulkan hambatan-hambatan kebijakan yang diinginkan 

oleh pejabat tinggi. 

2. Insentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah kecendrungan para pelaksana dengan memanipulasi 

insentif 

d. Struktur Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur 

pemerintahan dan juga organisasi-organisasi swasta. 

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan 

struktur organisasi, struktur birokrasi yang bahkan mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Anderson masyarakat 

mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan public dikarenakan respek 

anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-

badan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya 

keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah dan dibuat oleh para 

pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, 

sikap penerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu 

lebih sesuai dengan kepentingan pribadi, adanya sanksi-sanksi tertentu 

yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. 
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Implementasi kebijakan bila dipandang dalam penelitian yang luas, 

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002: 102). 

Bahwa dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah, belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak 

berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Dari suatu 

kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah 

dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu 

kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan tersebut. 

2.3 Konsep Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R.Dye sebagaimana dikutip dalam (Agustino, 

2006:7) yang mendefenisikan bahwa” kebijakan publik adalah apa yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Dalam 

defenisi yang diungkapkan Dye tersebut kita dapat memahami bahwa 

pemerintah merupakan selaku pemegang control akan keberlangsungan suatu 

negara, yang memiliki sikap dalam prakteknya apabila sikap tersebut diambil 

atau tidak diambil merupakan sebuah hasil daripada sebuah kebijakan yang 

dilakukan pemerintah. 

Berbeda dengan defenisi kebijakan yang diungkapkan oleh Easton 

1970 dalam (Winarno, 2007:17) yang menyatakan bahwa ketika pemerintah 
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membuat sebuah kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah 

mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan 

mengandung seperangkat nilai didalamnya. Maka, menurutnya dalam 

pembuat kebijakan haruslah berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan 

masyarakatnya, karena tanpa ada nilai didalamnya bukanlah sebuah kebijakan 

yang baik. 

Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik diungkapkan 

Anderson dalam (Agustino, 2006:7). Menjelaskan bahwa kebijakan publik 

adalah : 

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu 

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok 

faktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal 

yang diperlukan”. 

Pendapat lain mengenai defenisi kebijakan Publik diungkapkan oleh 

Chandler dan Plano dalam (Pasalong, 2010:38) yang mendefenisikan bahwa” 

kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber-sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah pemerintah”. Bahkan Chandler dan 

Plano dalam (Pasalong, 2013:38) beranggapan bahwa :  

“kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue 

oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya 

dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam 

pemerintahan”. 

Maka dapat dilihat dari Chandler dan Plano ini bahwa memecahkan 

masalah publik harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, bukan 
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hanya itu mereka beranggapan bahwa kebijakan publik mengatur supaa 

seluruh masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi seiring jalannya 

pemerintahan, meski ada pula yang mungkin beberapa pihak yang dirugikan 

dengan adanya kebijakan tersebut.  

Sedangkan pemahaman lain mengenai kebijakan publik ditawarkan 

oleh Fredich  dalam (Agustino, 2006: 7) mendefenisikan bahwa kebijakan 

sebagai; 

“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

kesempatan terdapat pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu”. 

 

Pendapat ini juga menunjukaan bahwa ide kebijakan harus melibatkan 

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian terpenting 

dalam ranah kebijakan., karena kebijakan publik harus menunjukan apa yang 

sesugguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dalam proses agenda pada 

pemetaan suatu masalah. 

Pengertian lain mengenai kebijakan publik diungkapkan kembali oleh 

Laswell dan Kaplan dalam (Nugroho,2012:119) mendefenisikan bahwa 

kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai 

tujuan, nilai, dan praktik tertentu (a projected program of goals, values, and 

practices). 

Kesimpulan kebijakan publik menurut peneliti yaitu kebijakan yang 

dalam prosesnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup 
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dalam masyarakat, dan harus sejalan dengan dinamika yang terjadi didalam 

masyarakat untuk itu maka kebijakan publik tersebut akan mendapat esensi 

yang luar biasa saaat diimplementasiakan. Sebaliknya suatu kebijakan publik 

harus mampu mengkoordinasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

2.4 Perizinan dan Izin Usaha 

2.4.1 Perizinan 

Menurut Philipus M. Hadjon (1993:2), Perizinan adalah pemberian 

legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam 

bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang 

paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan 

tingkah laku para warga.Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi 

atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.  

Adapun bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah 

dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Dalam memberikan pengertian terhadap 

bentuk-bentuk dari perizinan tersebut disini penulis akan menjelaskan satu 

persatu dimana bentuk-bentuk perizinan adalah : 

1) Dispensasi 

Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu 

peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang 

istimewa.Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan 

tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku. 
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2) Lisensi 

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu 

usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak 

akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. 

Meskipun lisensi memberikan suatu keluasaan terhadap usaha tersebut. 

3) Izin 

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 

4) Konsesi  

Bedanya dangan izin,konsesi senantiasa mengenai pekerjaan yang 

karena berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. 

Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan 

cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hamper senantiasa 

diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam 

waktu yang tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang 

teratur. 

2.4.2 IzinUsaha 

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah 

untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut 

Sjachran Basah, (1995:4). Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara 

bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 
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persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Menurut E. Utrecht yang dikutip Y. W. Sunindhia dan Ninik 

Widiawati (1992:105-106), pengertian izin atau vergunning adalah Bilamana 

pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih 

juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara yang 

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 

tahun 2015 pada pasal 1 nomor 13 tentang izin usaha warung internet yang 

menyatakan bahwa, “Izin usaha jasa warung internet adalah Izin usaha warnet 

diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan yang telah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Untuk memperoleh izin usaha jasa warnet memerlukan langkah-

langkah berupa suatu kebijaksanaan dari pemerintah, yang semuanya itu 

diatur didalam peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten sebagai pengendali 

serta sebagai pengawas terhadap izin usaha jasa warnet yang diberikan kepada 

pemohon.  
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2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang 

mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss dalam 

Pasolong (2010:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: 

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan 

2. Kelemahan institusi 

3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif 

4. Kekurangan dalam bantuan teknis 

5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 

6. Pengaturan waktu (timing) 

7.  Sistem informasi yang kurang mendukung 

8. Perbedaan agenda tujuan antara actor 

9.  Dukungan yang berkesinambungan. 

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan 

dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Dalam Pasolong 

(2010:59), hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor 

internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan 

seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan 

fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus 

digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor 

eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung 
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ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, 

kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan 

sebagainya. 

2.6 Konsep Izin Usaha dalam Pandangan Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya 

membahas masalah aqidah saja namum lebih daripada itu yaitu tentang 

syariah yang didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta 

akhlak. Al-quran yang menjadi sumber ajaran pokok agama islam, 

didalamnya banyak membicarakan ayat-ayat tentang akidah dan iman yang 

diikuti dengan ayat-ayat tentang kerja. Mengacu kepada pemahaman sebagai 

seorang muslim, mengurus proses perizinan usaha merupakan bagian dari 

ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah ta‟ala berfirman pada Surah An-

Nisa‟ ayat 59 : 

 

Artinya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
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tentang sesuatu, maka kembalikanlah 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.” (QS. An-Nisa‟:59) 

Dari Firman Allah dan hadits tersebut memerintahkan seorang muslim 

untuk taat kepada ulil amri (pemimpin/pemerintah). Terkait dengan usaha 

jasa, pemerintah telah mewajibkan perlunya memiliki surat izin usaha bagi 

para pengusaha jasa warung internet. Kewajiban tersebut merupakan ajakan 

dan perintah yang mengandung maslahat yang banyak. Oleh karenanya, 

sangat pantas bagi seorang muslim untuk menaatinya. Jik proses mengurus 

izin usaha diniatkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, (amalan tersebut) 

akan bernilai ibadah dan memberikan keberkahan pada rezeki yang 

didapatkannya.  

Selain itu, mengenai izin usaha juga dijelaskan dalam HR. Ahmad 5: 

27, yang berbunyi : 

 ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذن

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikian orang lain tanpa 

izinnya”. 

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa Izin terbagi menjadi dua yaitu Izin 

secara langsung dan Izin tidak langsung (izin dalalah) yaitu misalnya secara 
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„urf (kebiasaan), hal seperti itu sudah dimaklumi tanpa ada izin lisan atau 

sudah diketahui ridhonya si pemilik jika usahanya dimanfaatkan. 

2.7 Definisi Konsep 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka penulis memparkan defenisi 

konsep dalam penelitian ini : 

1. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan 

juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat 

memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. 

2. Kebijakan publik yaitu kebijakan yang dalam prosesnya tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan harus 

sejalan dengan dinamika yang terjadi didalam masyarakat untuk itu maka 

kebijakan publik tersebut akan mendapat esensi yang luar biasa saaat 

diimplementasiakan. 

3. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar 

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan 

dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 
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2.8 Konsep Operasional 

Penulis menetapkan beberapa konsep untuk membantu menganalisa 

pengertian dalam penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep 

berdasarkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 

 No. Variabel Indikator  Sub Indikator 

1. Implementasi 

Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Izin 

Usaha Jasa Warung 

Internet Kabupaten 

Tanah Datar 

1.  Persyaratan 

Perizinan 

a. Izin Rekomendasi dari 

Wali Nagari diketahui 

Camat,  

b. Izin Rekomendasi dari 

Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informasi 

c. Syarat Izin berpedoman 

pada Peraturan Daerah  

Nomor 5 tahun 2015 

tentang Izin usaha jasa 

warung internet 

2.  Larangan dan 

Kewajiban 

a.  Dilarang membuat sekat 

pembatas melebihi 40 

cm diatas lantai 

b. Dilarang memberikan 

layanan terhadap peserta 

didik berpakaian sekolah 

pada jam sekolah 

kecuali ada surai izin 
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dari sekolah 

c. Membuat jadwal layanan 

internet. 

d.Menyediakan daftar buku 

pengunjung dan buku 

identitas 

3.  Waktu 

Operasional 

a. Warnet dibuka pukul 

08.00-22.00 WIB 

4. Sanksi a. Pembekuan izin dan 

pencabutan izin  

Sumber :   Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa 

Warung Internet Kabupaten Tanah Datar 

2.9 Kerangka Berpikir 

Uma sekaran dalam Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaiman teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.  

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas, maka kerangka 

pemikiran pada penelitian ini menggunakan indicator-indikator berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung 

Internet Kabupaten Tanah Datar. Adapun kerangan berpikir dalam penelitian 

ini dalam dilihat dalam skema berikut ini: 
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GAMBAR 2.1 : Bagan Kerangka Pemikiran mengenai Izin Usaha Jasa Warung 

Internet Kabupaten Tanah Datar. 
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Persyaratan Perizinan 

Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin 

Usaha Jasa Warung Internet 

Kabupaten Tanah Datar 

Larangan dan Kewajiban 

Pembinaan dan Pengawasan 

Denda dan Sanksi 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Izin Usaha 

Jasa Warung Internet 

Kabupaten Tanah Datar 

Komunikasi 

Sumber Daya 

Disposisi 

Struktur Birokrasi 

Tujuan : 

Warung Internet di Kecamatan 

Lima Kaum dan X Koto 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. 

Karena penelitian terdahulu memberikan kepastian bahwa penelitian yang 

dilakukan tidak ada plagiasi. Dalam penelitian ini penulis memaparkan 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan 

yang teliti sebagai berikut : 

1. Novita Dianty (2014) memaparkan dalam skripsinya Implementasi 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang 

Pengawasan Dan Perizinan Usaha Warung Internet. Dengan hasil 

penelitiannya yaitu “belum maksimal” ditandai dengan masih adanya 

pelaksana yang belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang 

Warnet, masih kurangnya sumber-sumber yaitu biaya dalam 

melakukan pengawasan, komunikasi belum berjalan dengan baik, 

kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan kelapangan.  

2. Benny F Marpaung (2015) memaparkan dalam skripsinya 

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2011 

Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Di Kota Medan. 

Dengan hasil penelitiannya yaitu “belum dilakukan secara maksimal”, 

karena masih terkendalanya beberapa permasalahan seperti belum 

maksimalnya proses komunikasi maupun pengawasan kepada 

pengusaha warnet. 
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3. Desi Yentari Bunga Putri (2016) memaparkan dalam skripsinya 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Dengan hasil penelitiannya 

yaitu “belum dilaksanakan secara maksimal”, secara indikator belum 

terlaksana dengan baik karena kurangnya kinerja para petugas dalam 

menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab. 

4. Simbong Mangiwa (2017) memaparkan dalam skripsinya Analisis 

Strategi Bisnis Jasa Warung Internet (Warnet) Studi Kasus Pada 

Warnet “Global Internet” Kota Depok. Dengan hasil penelitiannya 

yaitu “cukup baik” dengan adanya Strategi yang diterapkan dalam 

pada bisnis jasa internet adalah dengan melakukan strategi 

Diversifikasi Konsentrik (menambahkan usaha baru yang masih 

berhubungan dengan usaha utama yaitu Game Online), Melakukan 

strategi Diversifikasi Horisontal. 

5. Evaliana (2017) memaparkan dalam skripsinya Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2000 tentang 

izin tempat usaha. Dengan hasil penelitiannya yaitu “belum 

dilaksanakan dengan maksimal” kurang terlaksana karena masih 

banyaknya warnet yang tidak memiliki izin usaha dan pemanfaatan 

warnet yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya. 

 


