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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan 

adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten 

dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Titmuss 

mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengantur tindakan yang 

diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Edi Suharto, 2012:7) dengan demikian 

dapat di nyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-

prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang di buat secara terencana dan 

konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan ini pedoman untuk 

bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks bersifat umum 

atau khusus, luas atau sempit, publik atau privat. Dewasa ini, istilah kebijakan 

yang lebih sering dipergunakan atau konteks tindakan-tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh para aktor dan institusi pemerintah serta prilaku negara pada 

umumnya (Solichin Abdul Wahab, 2014:9)  

Menurut Chandler dan Plano berangapan bahwa kebijakan public 

merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinu oleh pemerintah demi 

kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakan agar mereka 

dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Peterson (2003:1030) 

berpendapat bahwa kebijakan public secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah 

dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan pemerintah terhadap “siapa 

mendapat apa, kapan dan bagaimana”. 
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Pada umumnya kebijakan public dapat dibedakan atas:  

1. Bentuk regulatory yaitu mengatur perilaku manusia. 

2. Bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan atau 

mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang 

miskin.  

3. Bentuk distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses 

yang sama terhadap sumber daya tertentu.  

4. Bentuk constituent yaitu yang ditunjukkan untuk melindungi Negara. 

Kebijakan public menurut Thomas Dye(1981:1) adalah apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever 

goverments choose to do or not to do). Kebijakan public mencakup yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah disamping yang di lakukan oleh pemerintah ketika 

pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan public dari 

Thomas DYE mengandung makna bahwa kebijakan public tersebut dibuat oleh 

badan pemerintah bukan organisasi suwasta, kebijakan public menyangkut pilihan 

yang harus dilkaukan atau tidak dilakukan pemerintah. Kebijakan pemerintah 

untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo. 

James E. Anderson (1979:3) mendefinisakan kebijakan public kebagai 

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walau 

disadari bahwa kebijakan public dapat dipengaruhi oleh para actor dan factor dari 

luar pemerintahan. 

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahapan penting antar 

lain (Dunn,2004): 

1. Penetapan agenda kebijakan 

2. Formulasi kebijakan 
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3. Adopsi kebijakan 

4. Implementasi kebijakan 

5. Penilaian kebijakan 

Penetapan agenda kebijakan ditentukan apa yang menjadi masalah public 

yang perlu di pecahkan, hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur. 

Pada tahapan formulasi kebijakan analisi mengindetifikasi kemungkian kebijakan 

digunakan dalam memecahkan masalah, diperlukan suatu proses yang disebut 

forecasting. Dimana konsekwensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan 

dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan dimana ditentukan pilihan 

kebijakan melalui dukungan para administrator dan legistatif. Implementasi 

kebijakan merupakan suatu tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut 

dilaksanakan oleh unit-unit admistratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan 

sumber daya yang ada. Penilaian kebijakan melakukan penilaian tentang apakah 

semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau 

tidak. 

 

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Menurut Dunn (2000:109) menyatakan bahwa “pelaksanaan atau 

implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan 

yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputuasan untuk bertindak) yang 

dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang–

bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain–lain. 

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut daapat 
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membawa hasil sebagai mana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut 

mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan 

interprestasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakan kegiatan implementasi termasuk didalam sarana dan prasarana, 

sumberdaya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab 

melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga,bagaimana menghantarkan 

kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (2001:102), bahwa 

tahapan–tahapan implementasi ditunjau dari: 

a. Keluaran Kebijakan (keputusan) 

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk 

peratuaran–peratuaran khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun 

tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa 

(menyangkut perizin dan sebagainya) serta pelaksanaan keputusan 

penyelesaian sengketa. 

b. Kepatuhan kelompok sasaran  

Merupakan suatu sikap ketaatan konsisten dan parav pelaksana 

atau penguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran 

kebijakan yang telah di tetapkan. 

c. dampak nyata kebijakan  

Adalah hasil nyata antara perubahan prilaku antara kelompok 

sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti 

bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan Undang–Undang. 
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Kelompok sasaran benar–benar patuh, tidak ada upaya penggorogotan 

terhadap pelaksanaan serta peratuaran tersebut memiliki dampak kualitas 

(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–

dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan 

upaya–upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan berubah 

serta merevisi kebijakan tersebut. 

Sementara itu Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam 

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan 

segera setelah penetapan undang-undang.  

Menurut Riant Nugroho (2011:618) implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak 

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebiujakan publik, ada dua 

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 

program atau melaluli formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut. 

Menurut Wahab (1990) dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7) 

mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya 



 18 

menyangkut prilaku badan administratif yang betanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi sosial 

yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku semua pihak 

yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang 

negatif maupun positif. 

Menurut Daniel Mmazmanian dan Paul A.Sabatier (1983) dalam Riant 

Nugroho (2011:629) mengemuakakan bahwa implementasi adalah upaya 

melaksanakan keputusan kebijakan. 

Menurut Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:9) keberhasilan implementasi 

kebijakan dapat dilihat dari ketidak sesuaian antara pelaksanaan dan penerapan 

kebijakan dengan disain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta 

memberikan dampak atau ahasil yang positif lagi pemecahan permasalahan yang 

dihadapi. Oleh karna itu untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini 

diperlukan kesatuan pandangan atas tujuan yang hendak dicaspai dan komitmen 

semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan nya.  

 

2.3 Faktor keberhasilan Implementasi 

Implementasi kebijakan publik model George  C Edward III Model 

kebijakan Publik yang ke tiga yang berperspektif top down yang di kembangkan 

oleh George  C Edward III menamakan model kebijakan publiknya dengan Direct 

and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini terdapat empat 

variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu: 
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1. Komunikasi, terdapat tiga indikator yang di gunakan dalam mengukur 

keberhasilan suatu komunikasi yaitu: transmisi atau penyaluran 

komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi yang baik, kejelasan 

komunikasi yang di terima, dan konsistensi. 

2. Sumber daya, merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan 

kebijakan terdiri dari beberapa elemen yaitu staf dan informasi yang 

berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan, wewenang pada 

umumnya kewewenangan harus bersikap formal agar perintah dapat 

dilaksanakan dan fasilitas mendukung sarana dan prasarana. 

3. Disposisi hal-hal penting yang perpada variabel disposisi yaitu 

pengangkatan birokrat dan insentif Edward menyatakan salah satu teknik 

yang di sarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan cara 

pelaksanaan adalah dengan manipulasi intensif. 

4. Struktur birokrasi, birokasi sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan harus 

dapat mendukung kebijakan yang telah di putuskan secara politik dengan 

jalan melakukan koordinasi dengan baik. Leo Agustino (2014:153) 

Selain itu ada pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh Weimer dan 

Aidan R. Vining dalam (Harabani Pasalong, 2008:56), menurut mereka ada 3 

faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan 

publik yaitu: 

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar 

teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis 
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antara kegiatan–kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang  

telah ditetapkan; 

2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang 

terlibat dalam kerjasama merupakan suatu assembling produktif; 

3. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen 

untuk mengelola pelaksanaannya 

 

2.4 Penghambat Implementasi 

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan,2004:10), ada beberapa faktor 

yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu : 

1. Isi kebijakan, yaitu suatu kebijakan dikatakan gagal karena samarnya isi 

dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan 

dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri; 

2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek 

kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan 

dilaksanakan dan hasil–hasil kebijakan tersebut; 

3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika 

tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam 

kebijakan tersebut; 

4. Pembangian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana 

dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas 

yang berwenang. 
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2.5 Pandangan Islam tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan  

QS : An-Nur Ayat 37 

                        

                  

 

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 

jual beli dari mengingati Allah dan (dari) mendirikan sembayang dan 

(dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari 

itu) hati dan penglihatan menjadi goncangan?” 

 

Penjelasan QS : An-Nur Ayat 37 

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT telah berfirman bahwa janganlah 

kamu lalai dalam beribadah karena urusan Perniagaan (perdagangan) dan jangan 

pula kamu lalai dalam mencari nafkah dalam hal ini Allah SWT menginginkan 

kesimbangan antara mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan dan membayar 

zakat dengan beribadah kepada Allah SWT karena Allah SWT pula yang 

memberikan kamu rezeki melalui Perniagaan (perdagangan), berdasarkan QS An-

nur Ayat 37 sesungguhnya Perniagaan atau Perdagangan sudah ada sejak dahulu, 

peraturan perniagaan juga sudah ada dalam Al-quran dan kini untuk 

menyesuaikan antara perniagaan atau perdagangan sekarang di buatlah Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan ayat ini berhubungan dengan Peraturan Daerah 

tersebut karena Allah SWT meninginkan keseimbangan antara pelaku usaha yang 

berizin dengan yang tidak memiliki izin dalam hal ini Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan memiliki peran menata, pengawasi dan membina alangkah baiknya 
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jika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

1.  Ahmad Rizal (2017) dengan judul ”Pelaksanaan Perizinan Minimarket di 

Kabupaten Wajo berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012” 

bahwa proses pemberian izin dan pengawasan dalam penyelenggaraan 

usaha minimarket di Kabupaten Wajo belum berjalan optimal. Karena 

masih terdapat minimarket di kabupaten Wajo yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi 

yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Wajo dan Tim Pelaksanaan Teknis dan kurangnya 

pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan usaha minimarket di 

Kabupaten Wajo khususnya pada saat proses  perizinan di tempuh. Oleh 

karena itu, proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar 

memberika efek jera di perlukan untuk mengatasi masalah ini. 

2.  An Nisa Muthoharoh (2013) “Implementasi Peraturan Bupati Sleman 

Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat 

Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”maraknya usaha 

perdagangan berbentuk Toko Modern di tengah masyarakat bahkan hingga 

ke jalan-jalan kampung yang membuat resah para perdagangan Toko 

Kelontong. Adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 
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tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelajaan. Karena 

realitanya letak Toko Modern yang dekat bahkan berdempetan dengan 

Toko Tradisional atau berada di kawasan Pasar Tradisional. Akan tetapi 

Peraturan Daerah tersebut justru meniadakan perlindungan bagi Toko 

Tradisional yang justru lebih terkena dampak dari adanya Toko Modern. 

Selain itu, minimnya perhatian pemerintah terhadap Pasar Tradisional 

menyebabkan terbengkalainya Pasar Tradisional menyebabkan 

terbengkalainya Pasar Tradisional. Perdagangan Pasar tidak mendapatkan 

haknya atas kewajiban mereka membayar retribusi setiap hari, bahkan 

pemerintah seolah berpihak pada Toko Modern dan Lamban dalam 

menerapkan sanksi bagi Toko Modern yang melanggar peraturan di 

karenakan pemerintah berasumsi bahwa adanya Toko Modern yang 

membawa kemajuan perekonomian daerah. Akibatnya, peraturan tersebut 

tidak menimbulkan efek jera bagi para pemilik Toko Modern yang 

berimbas pada terancamnya Toko Tadisional, hal tersebut tidak dibenarkan 

dalam hokum islam dan sosiologi hokum islam karena seorang pemimpin 

di tuntut untuk berlaku adil dan mencegah harta hanya bergulir di antara 

golongn tertentu saja. 

 

2.7 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan istilah 

dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan konsep diantaranya: 

1. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 
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daapat membawa hasil sebagai mana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan 

tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan 

yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan 

sumber daya guna menggerakan kegiatan implementasi termasuk didalam 

sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan dan tentu saja penetapan 

siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, 

bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat 

2. Pengelolaan adalah penataan, pemberdayaan, pembinaandan pengawasan 

terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

3. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mengawasi keberadaan Pasar Rakyat, dan pendirian Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan. 

4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang berdiri dari satu atau 

beberapa bangunan yang didirikan secara vertical mamupun horizontal, 

yang di jual atau di sewakan kepada pelaku usaha atau di kelola sendiri 

untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 

5. Toko Swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang 

berbentuk perkulak. 
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2.8 Konsep Oprasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Faktor 

Keberhasilan 

Implementasi 

oleh George C. 

Edward III 

1. Komunikasi a. Sosialisasi 

b. Media Cetak 

2. Sumber Daya  a. Sumber Daya Manusia 

b. Anggaran 

3. Disposisi a. Pelaksanaan 

b. Program Kerja 

c. Prosedur 

4. Struktur Birokrasi a. Pembagian Kerja  

b. Posisi Pada Masing-Masing 

Bidang 

Sumber: Model Implementasi Kebijakan Publik oleh George C. Edward III 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Model Implementasi Kebijakan Publik oleh George C. Edward III 

 

 

Implentasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelajaan Dan Toko 

Swalayan 

Factor keberhasilan implementasi model 

George C. Edward III 

1. Komunikasi 

2. Suber daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokasi 

Factor penghambat implementasi J.A.M 

Marsel (Tangkilisan, 2004:10) 

1. Isi kebijakan 

2. Informasi 

3. Dukungan 

4. Pembagian potensi 

Sukses/belum berhasil 

Pemerintah Kota Pekanbaru 


