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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

James E Anderson sebagaimana dikutip Solichin (2012:8) 

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action 

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 

concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi 

(2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) 

dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara 

berbagai alternatif yang ada. 

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi (2007:17) juga menyarankan 

bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang 
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sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensi bagi mereka 

yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat 

kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan 

istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya 

kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu 

keputusan untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 

dikatakan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan 

tujuan tertentu. 

 

Dalam kehidupan modern seperti saat sekarang ini kita tidak dapat lepas 

dari persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah yang demikian kompleks, 

keadaan ini tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan dari 

pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah-masalah yang begitu 

kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah dapat diatasi. Dengan 

demikian, pemerintah tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan publik. 

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temui dalam berbagai bidang. Kebijakan 

tersebut ada yang berhasil dan namun banyak juga yang gagal. 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

2.2. Kebijakan Publik 
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berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, 

dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat 

bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah 

Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

dan Keputusan Bupati/Walikota. 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu 

ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. 

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative 

allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai 

secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga 

mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, 

and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam 

praktek-praktek yang terarah. 

Menurut W. I. Jenkins dalam Solichin (2012:15) “public policy is a set of 

interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the 

selection of goals and the means of achieving them within a specified situation 

where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to 

achieve” (Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait 

yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik 

berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam 

situasi di mana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas 

batas kewenangan kekuasaan dari para aktor). 
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Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Solichin (2012:14) 

“public policy is what ever governments choose to do or not to do” (apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Definisi ini 

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” 

dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik 

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu 

juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang 

sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

James E. Anderson dalam Budi (2007:20) secara lebih jelas menyatakan 

bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan 

oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya 

berimplikasi yakni pertama, bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu 

atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, bahwa kebijakan 

itu berisi arah atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, bukan 

merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Ketiga, bahwa kebijakan 

merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang 

diingikan oleh pemerintah. Keempat, bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam 

arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah 

tertentu. Secara negatif kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan pejabat 

pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu 

mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dalam arti 

positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa 

(otoritatif).  
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Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat dikatakan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik yang 

biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan 

memaksa. 

 

1.3. Tahapan Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena 

itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-

proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini 

bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Dunn 

dalam Budi (2007:33), tahap-tahap penyusunan kebijakan adalah: 

1. Tahap Penyusunan Agenda 
 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini 

suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang 

lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena 

alasan-1 alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 
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2. Tahap Formulasi Kebijakan 

 

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives atau policy 

options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk 

masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil 

untuk memecahkan masalah. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur 

lembaga atau keputusan peradilan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan 

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksana- kan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia. 
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5. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. 

 

1.4. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan merupakan tahap-tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelakasanaan 

kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan UU. 

Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan UU dimana berbagai 

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

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah 

dibuat. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin 

dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu 

dampak (outcome). 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh Solichin (2012:135) adalah implementasi berasal dari bahasa inggris 

yaitu to implement. Kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) 

berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 
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dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk 

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-

lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Selain itu menurut Mazmanian 

dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang 

juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti 

keputusan badan peradilan. 

Sementara itu menurut Grindle dalam Budi (2012:146) mengatakan bahwa 

implemantasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang 

memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari 

suatu kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan 

menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi (2012:146) bahwa implementasi 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 

pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.  

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan 

tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu 

keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan–pekerjaan 

pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam 

praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di 

bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak 

jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya 
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tidak dilakukan. 

Van Meter dan Horn juga menggolongkan unsur perubahan karakteristik 

setidaknya dalam dua hal. Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh 

mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Kedua, proses 

implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang 

diperlukan. Hal yang diperlukan bahwa implementasi yang efektif akan sangat 

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi 

secara drastis. 

Sedangkan menurut Kusumanegara (2010:97) implementasi dapat 

didefenisikan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya 

tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang 

dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu 

tercapainya tujuan kebijakan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti 

menginterpretasikan bahwa implementasi menunjukkan seluruh upaya untuk 

melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai 

tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Namun tetapi 

hal terpenting sebelumnya pemerintah perlu mengkaji ulang hal yang akan di 

putuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Hal 

ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah sudah 

mempunyai gambaran yang akan terjadi dilapangan mengenai dampak yang akan 

timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan dengan 

baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut. 
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Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model 

yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat 

pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang 

sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan 

kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan 

sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah 

ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya 

dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan 

sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada 

beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali 

diterapkan. Pada umumnya, model- model tersebut menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian 

kebijakan. 

Model Merilee S. Grindle dalam Leo (2012:154) mengemukakan 

bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses 

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

ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat 

dilihat dari dua hal, yaitu dilihat dari prosesnya dan dilihat apakan tujuan 

kebijakan tercapai atau tidak. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

publik juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan tersebut 

yang terdiri atas: 

a. Content of policy yang meliputi kepentingan-kepentingan yang 
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mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak 

pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber-sumber daya 

yang digunakan. 

b. Context of policy yang meliputi kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan 

strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik lembaga-lembaga dan 

rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari 

pelaksana. 

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Leo 

(2012:141) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam kebijaksanaan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu 

adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, 

dan adanya hasil kegiatan. Dalam implementasi ini, terdapat enam variabel 

yang membentuk hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, antara lain: 

a. Standar dan tujuan kebijakan merupakan apa yang hendak dicapai oleh 

program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka 

pendek, menengah atau panjang. 

b. Sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya 

finansial. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting 

dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya 

finansial juga ikut menentukan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. 
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c. Komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 

komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. 

d. Karakteristik agen pelaksana, yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana 

meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat 

dalam proses implementasi kebijakan publik. 

e. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, ketiga kondisi ini mengacu pada 

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan suatu 

kebijakan publik yang telah diterapkan. 

f. Sikap dan kecenderungan para pelaksana, yaitu sikap penerimaan atau 

penolakan dari para pelaksana kebijakan banyak mempengaruhi 

keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. 

Model implementasi kebijakan publik selanjutnya adalah model yang 

dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Indiahono (2009:31) yang 

menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian 

keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

1. Komunikasi 

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

penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. 

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan 

mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui 
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para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. 

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan 

variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan 

tiga variabel tersebut yaitu: 

a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran 

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan 

banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, 

sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan. yang diterima oleh 

pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak /mendua. 

b. Konsistensi membingungkan  atau tidak ambigu. Perintah yang diberikan 

dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk 

ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

c. Kejelasan. Komunikasi Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang 

dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum 

yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: 

- Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan 

perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti 

ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam 

komunikasi kebijakan.  

- Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki 

birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai 
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informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah 

penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan 

ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-

persyaratan suatu kebijakan. 

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong 

ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena 

kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan 

publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya 

kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. 

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat 

mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi 

yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua 

tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut 

akan diabaikan dan terdistorsi. Winarno (2005:129) menyimpulkan bahwa 

semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”. 

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan 

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik 

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi 

probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan 

informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan 

informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara 

mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk 
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mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui 

pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari 

multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme 

pelaporan secara terinci. 

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan 

oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam 

mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, 

penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan 

mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media 

komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada 

kelompok sasaran akan sangat berperan. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu 

sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara 

ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang 

dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial 

dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya 

bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135). 

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158) sumberdaya merupakan 

hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang 

digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi 

kebijakan terdiri dari: 
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a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau 

pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang 

tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. 

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan 

persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf 

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) 

dalam mengimplementasikan kebijakan. 

b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk 

yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 

kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah 

dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan 

secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor 

di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi 

kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal 

tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. 

Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi 

kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang 

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau 

kelompoknya. 
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Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel 

dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) kecenderungan-

kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai 

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan 

terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar 

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian 

sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap 

implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan 

akan menghadapi kendala yang serius. 

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan 

Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan 

melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat 

implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan 

penghambatan lainnya. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam 

Agustinus (2006:159) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri 

dari: 

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel 
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yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat 

yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana 

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang 

telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 

b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada 

dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka 

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan 

para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya 

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. 

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam 

struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi 

pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi 

diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin 

dalam Winarno (2005:149) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai 

hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu: 

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan 

publik (public affair). 
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b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan 

publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap 

hierarkinya. 

c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 

e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang 

ditemukan birokrasi yang mati. 

f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari 

pihak luar. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan 

dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. 

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi 

merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan 

publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik 

utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan 

fragmentasi”. 

”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari 

tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan 

penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 

2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk 

menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. 
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Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang 

tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat 

dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan 

fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.  

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan 

baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan 

membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, 

semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. 

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP 

juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur 

perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat 

fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada 

birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan 

bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan 

kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada 

umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak 

lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan 

bagi keberhasilan implementasi kebijakan.  
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Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi 

berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153). 

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena 

terpecahnya  fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-

beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas 

atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan 

dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang 

sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu 

badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu 

akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan 

menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan. 

Selanjutnya adalah model implementasi kebijakan yang dapat 

dikatakan telah merangkum seluruh model-model implementasi kebijakan 

yang telah ada sebelumnya, yaitu model implementasi kebijakan Daniel A. 

Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang sering disebut sebagai Frame Work for 

Implementation Analysis. Dalam Leo (2012:144−149) Daniel A. Mazmanian 

dan Paul A. Sabatier menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah 

pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

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

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Peran 

penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-
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tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model ini memiliki tiga 

variabel pokok, antara lain: 

a. Karakteristik masalah atau tingkat kesulitan masalah yang harus 

dipecahkan melalui implementasi suatu kebijakan. Semakin sulit masalah 

yang harus dipecahkan tentu akan semakin kecil peluang keberhasilan 

implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi ketersediaan teknologi dan 

teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase populasi, 

dan perubahan perilaku yang diharapkan. 

b. Daya dukung peraturan atau kemampuan kebijakan dalam merespon 

masalah yang akan dipecahkan. Semakin jelas tujuan, dukungan, sumber 

daya, dan lain-lain maka akan semakin besar peluang keberhasilan 

implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi kecermatan dan kejelasan 

penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, teori kausalitas, 

ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki di dalam lingkungan 

dan di antara instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan 

dari badan- badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan 

yang termaktub dalam undang-undang, rekrutmen dan akses formal pihak-

pihak luar. 

c. Lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Semakin baik 

dukungan lingkungan kebijakan, maka akan semakin besar pula peluang 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi kondisi 

sosio-ekonomi, perhatian terhadap kebijakan, dukungan publik, sikap dan 

sumber daya, dukungan kewenangan, serta komitmen dan kepemimpinan 
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pejabat pelaksana. 

Ketiga variabel di atas merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

implementasi kebijakan, namun penekanannya masih sangat bergantung 

kepada tipologi pelaksana dan masih bersifat administratif dengan 

menitikberatkan pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Ketiga variabel 

ini disebut sebagai variabel bebas (independent variable), dibedakan dari 

tahap-tahap implementasi yang harus dilalui yang disebut sebagai variabel 

terikat (dependent variable). 

 

1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). 

Menurut Ahmad (2008:51) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli 

daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleuasaan kepada daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentraliasasi. 

Sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 

a. Hasil Pajak Daerah 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

b. Hasil Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum 

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, 

tempat hiburan/ rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya 

merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Menurut Ahmad Yani 

(2004:40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian 

laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. 

d. Lain-Lain PAD Yang Sah 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang 

sah meliputi: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa giro 

3. Pendapatan bunga 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 
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5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

 

1.6. Retribusi Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut 

retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Menurut Ahmad (2008:63) Retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Sedangkan menurut Juli Panglima (2003:64) retribusi daerah merupakan 

suatu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan 

langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi 

sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. 
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1.6.1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi umum 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa 

umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib 

retribusi jasa umum. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau umum. 

Jenis-jenis retribusi umum diantaranya: 

1. Retribusi pelayanan kesehatan 

2. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan 

3. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil 

4. Retribusi pelayanan pemakamandan pengabuan mayat 

5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

6. Retribusi pelayanan pasar 

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

9. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

10. Retribusi pengujian kapal perikanan 

Jenis retribusi jasa umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/ 

kota ditetapkan sesuai degan kewenangan masing-masing daerah. 
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1.6.2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Subjek retribusi usaha adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. Objek 

retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah yang menganut prinsip komersial meliputi: 

a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal, 

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh 

pihak swasta. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2. Retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan 

3. Retribusi tempat pelelangan 

4. Retribusi terminal 

5. Retribusi tempat khusus parkir 

6. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa 

7. Retribusi penyedotan kakus 

8. Retribusi rumah potong hewan 

9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 
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10. Retribusi tempat rekreasi dan olahaga 

11. Retribusi penyeberangan diatas air 

12. Retribusi pengolahan limbah cair 

13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/ 

kota ditetapkan sesuai dengan jasa/ pelayanan yang diberikan oleh masing-masing 

daerah. 

1.6.3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi usaha adalah orang pribadi atau 

badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat 

merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan 

tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi izin mendirikan bangunan  
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2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol  

3. Retribusi izin gangguan  

4. Retribusi izin trayek.  

 

1.7. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah menjelaskan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sampah yang dikelola 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah terdiri atas: 

1. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 

tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, 

dan/atau fasilitas lainnya. 

3. Sampah spesifik meliputi: 

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. 

c. Sampah yang timbul akibat bencana. 

d. Puing bongkaran bangunan. 

e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah 

yang timbul secara tidak periodik. 

Sampah mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha dalam meningkatkan 
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kebersihan dan keindahan. Sampah sebagai benda atau bahan yang tidak dipakai 

lagi harus dibuang atau dimusnahkan, karena dapat berpengaruh buruk terhadap 

kehidupan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa sampah tersebut perlu 

diusahakan sedemikian rupa sehingga keadaan kota kelihatan bersih dan indah 

sekaligus akan menciptakan lingkungan yang sehat. Sebaliknya apabila sampah 

dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan pula keadaan suatu daerah 

menjadi kotor dan akan membawa penyakit, serta dapat menimbulkan 

pencemaran terhadap lingkungan dan terjadinya banjir. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa sampah dalam hubungan dengan 

kebersihan dan keindahan sangat tergantung dengan cara pengelolaannya. Dengan 

demikian usaha untuk meningkatkan kebersihan bukanlah merupakan tanggung 

jawab pemerintah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh 

anggota masyarakat. Begitu juga dengan usaha meningkatkan kebersihan dan 

keindahan berbagai tempat lainnya seperti pertokoan, pasar-pasar serta tempat-

tempat rekreasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pembayaran atas jasa 

pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek dari 

retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah orang pribadi badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa persampahan/ kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2012). 
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Menurut Ahmad (2008:64) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan 

adalah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta sampah serta 

penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga dan 

perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. 

Objek dari retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pelayanan 

persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang 

meliputi: 

a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara, 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, 

c. Penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. 

 

1.8. Penelitian Terdahulu 

 Fernanda Rizal, (2012) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsinya yang berjudul Persepsi 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan 

Kebersihan Ditinjau Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan Di 

Kecamatan Tampan), membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap 

pelayanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan pada perumahan di 

Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap keberadaan 

layanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan pada perumahan di 

Kecamatan Tampan. 
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Sedangkan penelitian penulis berjudul Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Tampan), disini 

menjelaskan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah tersebut di 

Kecamatan Tampan. Kesamaan penelitian yang penulis lakukan  dengan  

penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang retribusi pelayanan 

persampahan/ kebersihan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini lebih berfokus kepada implementasi peraturan tentang 

retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kecamatan Tampan. Sedangkan 

penelitian terdahulu lebih berfokus pada persepsi masyarakat tentang retribusi 

pelayanan persampahan di Kecamatan Tampan.  

  

1.9. Pandangan Islam terhadap Retribusi Persampahan/ Kebersihan 

Seperti yang telah terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini mengenai 

lingkungan, telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. Persoalan ini mengingatkan manusia agar sering menjaga 

lingkungannya supaya masalah-masalah global yang membahayakan bumi dan 

kehidupan makhluk hidup nantinya. 

Al-Qur’an telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di 

permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi 

terhadap lingkungan hidupnya. Seperti yang terlihat kerusakan telah terjadi di 

darat dan di laut karena perbuatan manusia itu sendiri, kerusakan-kerusakan 

tersebut merupakan teguran yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar 
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mereka sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah perlu dijaga 

kelestariaanya. 

Allah berfirman: 

ةً قَانُىاْ أَتَْجَعُم فِيهَا َمه َوإِْذ قَاَل َربَُّل نِْهَمالَئَِكِة إِوِّي َجاِعٌم فِي األَْرِض َخهِيفَ 

َماء َووَْحُه وَُسبُِّح بَِحْمِدَك َووُقَدُِّس نََل قَاَل إِوِّي أَْعهَُم َما  يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِل اندِّ

 الَ تَْعهَُمىنَ 

Artinya: 

”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah 

[2]: 30) 

 

1.10. Defenisi Konsep 

Dalam hal ini penulis akan memberikan batasan yang lebih jelas dari 

masing-masing konsep yang diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan 

sehubungan dengan yang diteliti. 

1. Kebijakan 

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 
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pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud 

dan tujuan tertentu. 

2. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu 

guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik 

yang biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang 

mengikat dan memaksa. 

3. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan 

melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah 

diharapkan dalam suatu kebijakan atau program 

4. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pembayaran atas 

jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 
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1.11. Indikator 

Sumber: Model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Indiahono 

(2009:31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

kebijakan  

George C. 

Edward III 

Komunikasi a. Transmisi,  

b. Kejelasan,  

c. Konsistensi. 

Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia 

b. Sumber Daya Finansial 

Disposisi a. Pengangkatan birokrat  

b. Insentif 

Struktur Birokrasi a. Standard Operational 

Procedure (SOP) 

b. Fragmentasi 
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1.12. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Indiahono 

(2009:31). 
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