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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Daerah 

2.1.1 Pengertian Pengertian Otonomi Daerah 

 Menurut Agus Leo (2014: 45)Otonomi secara etimologi berasal 

dari kata auto dan nomos yang berarti sendiri dan peraturan atau perintah. 

Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat 

diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) 

tersendiri, atau menurut Riant Nugroho (2000: 46) berarti memerintah sendiri.. 

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia  

 Menurut Ateng Syafruddin dalam Winarma Surya Adi Subrata(2003), 

istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan 

kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus di 

pertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi(pemerintah pusat). 

Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian: 
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a. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 

b. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri. 

c. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. 

Produk perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia 

sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

a. UU No. 1 Tahun 1945 

b. UU No. 22 Tahun 1948 

c. UU No. 1 Tahun 1957 

d. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1956 

e. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 

f. UU No. 18 Tahun Tahun 1965 

g. UU No. 5 Tahun 1974 

h. UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa 

i. UU. No. 22 Tahun 1999 

j. UU No. 25 Tahun 1999 

k. UU No. 32 Tahun 2004 

l. UU No. 33 Tahun 2004 

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam 

dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas 

permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, 

kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat 

dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan 

desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong 
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era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian 

daerah(Mardiasmo,2002). 

Adapun tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik(publik service) dan memajukan perekonomian 

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga visi utama pelaksanaan otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal yaitu: 

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat, 

2. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, 

dan 

3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat(publik) 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.(Mardiasmo, 2002) 

Smith (1985) dalam Analisa CSIS yang ditemukan oleh Syarif Hidayat 

(Abdul Halim, 2004) membedakan tujuan otonomi daerah berdasarkan dari dua 

sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dari kepentingan Pemerintahan Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, 

pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan 

demokratisasi sistem pemerintah di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi 

kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan yaitu:  

a. untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya 

melalui otonom daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan 
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bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di 

tingkat lokal atau darah. 

b. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi 

daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai 

masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi 

pembangunan sosial dan ekonomi daerah. 

Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004, pada dasarnya pemberian otonomi luas kepada 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dabn peran serta masyarakat. Di 

samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

Undang Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004).  
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Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip ekonomi yang 

nyata sdan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa 

untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi 

yang dalam penyelenggaraannya harus  benar-benar sejalan dengan tujuan dan 

maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah 

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan 

tujuan nasional. 

Mudrajad Kuncoro(2000) mengemukakan bahwa titik tolak desentralisasi 

di Indonesia adalah Daerah Tingkat II(Dati II) dengan dasar pertimbangan: 

pertama, dari dimensi politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme 

kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya 

aspirasi federalis relatif minim. Kedua, dari dimensi administratif, 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat 

lebih efektif. Ketiga, Dati II merupakan daerah “ujung tombak” pelaksanaan 

pembangunan, sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat 

di daerahnya. Pada gilirannya, yang terakhir ini dapat meningkatan local 

accountability Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah prinsip 

otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab 

diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan.  
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Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 

hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan berupa pemberian 

pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, 

pemantauan, serta evaluasi dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan 

pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Bersama itu, pemerintah wajib 

memberikan fasilitas, seperti pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan 

dorongan kepada daerah agar otonomi dapat dilaksanakan secara efisiensi dan 

efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas 

tersebut salah satunya adalah melalui penataan kembali kuangan daerah. (Sony 

Yunowo, Dkk, 2008). 

2.1.2 Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, UU No. 10 tahun 2004 , LN. No. 53 tahun 2001, TLN No. 4389, ps. 1 

butir 7) adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan 

bersama kepala daerah. Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat. Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 18 

ayat (6), kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.  
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 Dalam membuat suatu Perda ada batasan-batasan yang diberikan undang-

undang terhadap Pemerintah Daerah, batasan pertama adalah soal kewenangan 

dan yang kedua adalah keberadaan Perda dalam hierarki perundangundangan di 

Indonesia. Batasan kewenangan mencakup dua hal, pertama adalah batasan 

kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sedangkan yang 

kedua batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu Kabuten/ Propinsi. 

Untuk yang pertama pengaturannya mengacu kepada Pasal 42 Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan 

kewenangan kepada DPRD dan Pemerintah daerah untuk menjalankan 

kewenangan sebagai berikut: 

1. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat 

persetujuan bersama;  

2. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama 

dengan kepala daerah;  

3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, 

dan kerja sama internasional di daerah;  

4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 

kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD 

provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD 

kabupaten/kota;  
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5. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

kepala daerah;  

6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;  

7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang  

dilakukan oleh pemerintah daerah;  

8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

9. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; j. melakukan 

pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah;  

10. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.  

Sedangkan batasan tentang kewenangan pemerintahan kabupaten dan atau 

kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:  

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;  

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;  

5. penanganan bidang kesehatan;  

6. penyelenggaraan pendidikan;  

7. penanggulangan masalah sosial;  
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8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;  

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;  

10. pengendalian lingkungan hidup;  

11. pelayanan pertanahan;  

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;  

14. pelayanan administrasi penanaman modal;  

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.  

Menurut Maria Ferida (2002:35) dengan adanya kedua batasan 

kewenangan setiap Perda yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ 

Kota haruslah dikeluarkan oleh DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. 

Jika ada Perda yang lahir dengan tidak melibatkan salah satunya maka Perda 

tersebut dianggap batal demi hukum. Demikian pula soal kewenangan 

pemerintahan, Perda yang dihasilkan tidak boleh melanggar kewenangan Pasal 14 

ayat (2). Batasan kewenangan ini juga mengacu kepada jenis kewenangan yang 

diberikan, apakah dengan kewenangan delegasi (delegatie van 

wetgevingsbevogheid) atau kewenangan atribusi (attributie van 

wetgevingsbevoigdheid). Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentukan peraturan yang 

diberikan oleh Grondwet (Undang-undang Dasar) atau Wet (undang-undang) 

kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. 
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2.1.3 Konsep Pemerintahan 

Menurut Inu Kencana (2013:20) Pemerintahan berasal dari kata 

pemerintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur  

yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki 

hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang 

diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat 

perlengkapan Negara yang diserahi tugas pemerintah atau melaksanakan undang-

undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan 

eksekuitf(Bastuur). 

Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan 

semua kekuasaan di dalam Negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan 

legislatif dan yudikatif. Jadi  semua pemegang kekuasaan didalam Negara 

(Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) seperti trias pol itika dari Montesqien adalah 

termasuk pemerintah dalam arti luas. 

Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintah dalam pengertiannya 

yang luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan Negara dan 

berkedudukan dipusat, kemudian terdapat juga instansi yang melaksanakan 

keputusan dari bahan-bahan itu. Sedangkan  Van Vollen Hoven mengemukakan 

bahwa dalam arti luas tugas pemerintah itu terbagi kdalam empat fungsi yaitu 

pembentukan UU, pelaksana/pemerintah(bestuur), polisi, dan keadlian. 

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: 

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum 
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2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan umum (hukum dibuat tidak secara sewenang-

wenang yang mengeyampingkan konvensi dan konstitiusi) 

3. Pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa 

paksaan dan tekanan yang dilaksanakan. 

Dalam kaitan dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi 

merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang 

dimaksud dengan badan pemerintahan (konstitusi merupakan aturan-aturan 

tersebut). Gagasan Negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan 

tenggelam dalam waktu yang panjang, kemudian muncul kembali secara ekspilist 

pada abad ke-19 yaitu dengan munculnya konsep Rechstaat dari Friedrich Julius 

Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant.   

2.2 Konsep Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik kita perlu 

mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa sering 

kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asaa yang menjadi garis besar 

dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak 

(tentang pemerintah, organisasi, dsb): pernyataan cita cita, tujuan, prinsip dan 

garis pedoman untuk manajemen dalam usaha menacapai sasaran. 
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Solic hin Abdul Wahab mengungkapkan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) memberikan 

beberapa pedoman sebagai berikut: 

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta dapat dibedakan dari 

admninistrasi 

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya 

tindakan  

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentubaik 

ekspilit maupun implisit 

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung 

sepanjang waktu 

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar 

organisasi dan yang bersifat intra organisasi 

i. Kebiajakn publik meski tidak eksekutif menyangkut peran 

kunci lembaga-lembaga negara 

j. Kebijakan publik  itu di rumuskan atau di defenisikan secara 

subjektif. 

Menurut Budi Winarmo (2007) istilah kebijakan (policy Trenm) mungkin 

digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” “kebijakan 
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ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang 

lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang 

debirokratisasi dan regulasi. Namun baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi 

Winarman sepakat bahwa isitilah kebijakan ini penggunaanya sering 

dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan(goads) program, keputusan, 

undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijaksanaan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-

kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu 

kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa 

upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada gua mencapai maksud dan 

tujuan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

berbagai bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan 

sebagainya. Disamping itu diihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat 

rasional, regional maupun lokal seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, 

Keputusan Gubernur, Peraturan Darah Kabupaten/Kota dan Keputusan 

Bupati/Walikota. 

Secara koseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi 

Publik Chandler dan Plano (dalam Harbani Paslong, 2013: 38) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah pemnfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang 

ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan. Bahkan Chandler dan 

Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi 
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yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak  berdaya 

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam 

pemerintahan. 

Menurut William W. Dunn (2013: 39) kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, 

seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang 

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa 

bila pemerintah memilih untuk melalkukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

(objektifnya) dan kebijakan publik meliputi semua tindakan pemerintah, jadi 

bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja.  

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah: 

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 

pemerintah 

2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik 

3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan 

oleh pemerintah demi kepentingan publik. 
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2.2.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik 

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui undang-undang 

nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 

7 menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

2. Undang- Undang/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Prsiden 

5. Peraturan Daerah 

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat 

kelurahan/desa sampai kepada tingkat Negara. Namun demikian menurut 

Nugroho (2013 : 40) kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang 

bersifat umum 

2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah 

3. Kebijakan yang bersifatt mikro yaitu kebijakan yang bersifat mengatur 

pelaksanaan 

Implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan 

oleh aparat publik dibawah menteri, geburner, walikota. Sedangkan menurut 

Anderon (dalam Subarsono, 2005:19) mengatakan bahwa jenis-jenis kebijakan 

terbagi yaitu: 
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1. Kebijakan subtantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan subtantif 

adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, 

sedangkan kebijakan prosdural adalah bagaimana kebijakan substantif 

tersebut dapat dilaksanakan. 

2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulator vs kebijakan redistributive. 

Kebijakan distributive menyangkut distribusi pelayanan atau 

kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulator 

adalah lebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap 

perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan redistrubutif 

adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, 

pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.  

3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah 

kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada 

kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan 

yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok jabatan. 

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (publik goods) dan 

barang privat (privat goods) 

2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

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

itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik 

membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. 

Tujuannya pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji 
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kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli  membagi tahap-tahap ini 

dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William 

Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarmo(2007) adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Para perumus kebijakan. Pada 

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.  

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut 

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam 

perumusan kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam 

tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusha untuk 

mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakn yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 



31 
 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus 

antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit 

jika program tersebut tidak di implementasikan, yakni dilaksianakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen administrasi pemerintah 

ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang memobilitasikan sumber daya finansial dan manusia. 

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, 

namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang 

diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah 

seperti gambar yang dijelaskan dibawah ini, yaitu: 
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Gambar 2.1 ;Tahap-tahap Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Willian Dunn dalam Budi Winarmo 

2.2. 4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan 

Menurut Suharno(2010) proses pembuatan kebijakan merupakan 

pekerjaan uang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. 

Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga 

di tuntut memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan atau keahlian, 

sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan maupun yang 

tidak diharapkan. 

Penyusunan Kebijakan 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan  

Evaluasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 
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Pembuatan kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang 

turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan 

kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan adalah: 

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar 

atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama. 

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana di kutip oleh Nigro 

disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal 

yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birikratik, 

cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh administrator, meskipun 

keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut di kritik, 

karena sebagai suatu yang salah dan perlu dirubah. Kebiasaan lama 

tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih 

kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. 

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. 

Berbagai keputusan/kebijakan  yang dibuat oleh para pembuat 

keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. 

Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan 

keputusan/kebijakan. 

d. Adanya pengaruh dari luar kelompok 
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Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga 

berperan besar. 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan 

pelimpahan wewenang yang dimiliki nya kepada orang lain karena 

khawatir disalah gunakan (Suharno:2010). 

2. 2. 5  Kerangka Kerja Kebijakan Publik 

Menurut Suharno(2010) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh 

beberapa variabel dibawah ini, yaitu: 

a. Tujuan yang akan dicapai. 

hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila 

tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai 

kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin 

sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. 

b. Perfensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. 

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai kan jauh 

lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang 

hanya mengejar satu nilai. 

c. Sumber daya yang mendukung kebijakan 
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Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, 

material dan infrastruktur lainnya. 

d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor 

kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas 

tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam 

bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya. 

e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh 

konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut 

diimplementasikan. 

f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan 

dapat bersifat top/down approach atau botton approach, otoriter atau 

demokrasi (Suharno;2010) 

2.2.6 Pengertian Implementasi Kebijakan 

 Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari 

pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses 

implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk 

mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus 
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(perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van 

Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., 

(1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara 

kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. 

 Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane 

bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni 

implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang 

terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. 

Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, 

implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama 

kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai 

dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi 

kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil 

kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn 

(Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang 

memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi 

pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan . 

 Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus 

kajin dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan 

Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat 
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implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan 

keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses 

implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua 

pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan 

topdown. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan 

Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga 

terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan 

dengan lokus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses 

dinamis. (Ann O’M Bowman dalam Rabin, 2005). 

2.2.7  Pentingnya Implementasi Kebijakan 

 Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada 

pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus 

diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena 

berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, 

sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi 

kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan 

dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi 

dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut 

dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi 

keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap 

birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja 
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birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam 

implementasi suatu kebijakan. 

 Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut 

harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang 

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

divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas 

sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan 

diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan 

dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan 

atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara 

mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat 

melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok 

maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan 

diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. 

 Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat 

dipahami dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) yang mengh 

arapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga 

variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu 

diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih 
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perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat 

kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan 

kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan 

kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya 

seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika 

lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan 

menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap 

kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan 

negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam 

akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan 

kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi 

kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. 

 Implementasi kebijakan di-perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok 

sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan 

kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan 

Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:  

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan 

birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 

3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program 

terarah. 
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Menurut Goggin et al (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi 

kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih 

tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya 

berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas 

pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. 

 Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh 

legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula 

sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau subtansi dan pesan 

kebijakan dapat dilihat melalui: a) besarnya dana yang dialokasikan, dengan 

asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan 

tersebut dilaksanakan, dan b) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, 

kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan 

diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel 

kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh 

organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, 

bagaimana hubungan antara pelaksana dengan struktur birokrasi yang ada, dan 

bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam 

organisasi dan dalam masyarakat. 

 Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat 

“kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan 

atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir 

(1980) bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat 



41 
 

kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan 

organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan 

organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan 

untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-

faktor lain. Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van 

Horn (lihat dalam Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling 

berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. 

Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 

2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi 

antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap 

pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

 Menurut Quade (1984: 310), alasan perlunya implementasi kebijakan 

adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi 

aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan 

bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan 

reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor 

lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan 

tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik 

yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat 

empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan 

publik, yaitu: 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan 

agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; 2) kelompok 
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target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru 

melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi 

kebutuhannya; 3) organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau 

satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan 

kebijakan; dan 4) faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan 

2.3 Konsep Kebijakan Penataan Toko Modern dalam Peraturan Daerah 

Perkembangan toko modern yang sangat pesat menjadikan pemerintah 

harus mengambil sikap untuk membuat regulasi mengenai penataan toko modern, 

regulasi itu oleh pemerintah pusat dituangkan di dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang kemudian diikuti 

oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Kedua regulasi tersebut berisi mengenai pedoman penataan pasar tradisional, 

pusat perbelanjaan, dan toko modern. Kedua regulasi tersebut juga berisi terkait 

dengan ketentuan pendirian, ketentuan operasional, dan juga ketentuan dari aspek 

analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara di Kota Pekanbaru, 

kebijakan penataan toko modern dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan yang disahkan oleh DPRD Pekanbaru pada desember 2014 silam. 

Hampir sama dengan regulasi di tingkat pusat, Peraturan Daerah ini juga berisi 
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mengenai ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan toko modern seperti 

perizinan,pendirian dan penyelengaraan 

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan 

Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2014, toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. Sedangkan penataan menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 

2014 adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur 

dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak 

merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada. 

Sehingga kebijakan penataaan toko modern adalah kebijakan yang bertujuan 

untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di daerah. 

Pada dasarnya kebijakan penataan toko modern di Kota Pekanbaru 

mempunyai tujuan adalah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian 

toko modern di Kota Pekanbaru. Selain itu, tujuan utama dari kebijakan penataan 

toko modern di Kota Pekanbaru adalah untuk melindungi dan memperdayakan 

pedagang kecil, baik pedagang pasar tradisional, pedagang kios maupun koperasi.   

2.4  Konsep Ritel, Pasar dan Toko Modern 

Ritel atau eceran merupakan mata rantai perdagangan distributor yang 

menjual pada konsumen akhir. Ritel menyediakan serangkaian jasa seperti 

pemasangan dan tampilan produk, layanan informasi produk, layanan konsumen 
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seperti pengantaran, kredit, garansi dan jasa produksi seperti pengemasan dan 

pemrosesan barang dalam bentuk yang sesuai konsumen. Sektor ritel mencakup 

dua tipe pedagang ritel yaitu ritel toko(berada pada lokasi penjualan tetap) dan 

non toko (jauh dari lokasi yang tetap) yang mencapai pelanggan dan barang 

dagangan pasar dengan metode seperti menyiarkan iklan, katalog cetak dan 

elektronik, penjualan pintu ke pintu dan berjualan di kios porteble. Jasa ritel toko 

dapat diklasifikasikan mengacu pada ukuran, format bisnis dan campuran produk 

atau spesialisasi (UNCTAD, 2005:4 dalam Khairani Dewi) 

Beberapa definisi untuk memperjelas batasan pasar tradisional, pasar 

modern, toko tardisional dan modern yaitu sebagai berikut: 

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan di kelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan 

tempat usaha berupa toko , kios, los dan tenda yang dimiliki/dieklola oelh 

pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala 

kecil, modal kecil dan dengan proses jaul beli barnag dagangan melalui tawar 

menawar. (Perpres No.112/2007) 

Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem 

konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai 

jenis barang eceran tanpa mempergunakan sistem sebagaimana toko 

modern.(Perpres No. 112/2007) 

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau 

beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual 
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atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan 

kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza dan pusat 

perdagangan.(Perpres No.112/2007) 

Toko mdern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, 

dengan harga pasti dan atau dengan sistem barcode serta pencatatan pembayaran 

melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yanb berbentuk 

minimarket, supermarket, dpartment store, hypermarket ataupun grosir yang 

berbentuk perkulakan. (Perpres No. 112/2007) 

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan 

barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan 

pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan 

mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m2. (Perpres No. 

112/2007) 

Minimarket terdapat beberapa jenis yaitu: 

1. Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan 

usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba 

dan merupakan jejaring usaha berskala nasional. 

2. Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan 

usaahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha 

berskala nasional 
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3. Minimarket waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan 

kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian 

waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal. 

4. Minimarket cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan 

kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang 

usaha yang berskala lokal. 

5. Minimarket non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang 

bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba 

lokal dan minimarket lokal. 

Adapun karakteristik beberapa toko ritel modern berupa swalayan, toko 

serba ada (department store), toko khusus produk tertentu (specialty store), 

mal/supermal/plaza dan pusat perbelanjaan. 

Tabel 2.1 : Karakteristik Beberapa Toko Ritel Modern 

URAIAN PASAR 

MODERN(PASAR 

SWALAYAN) 

DEPARTMEN 

STORE 

TRADE 

CENTER 

Defenisi Sarana penjualan 

barang-barang 

kebutuhan rumah 

tangga termasuk 

kebutuhan sembilan 

bahan pokok 

Sarana penjualan 

berbagai macam 

kebutuhan sandang 

dan bukan 

kebutuhan 

sembilan bahan 

pokok, yang 

disusun dalam 

bagian yang 

terpisah-pisah 

dalam bentuk 

counter. 

Pusat jual beli 

barang sandang, 

kebutuhan sehari-

hari secara 

grosiran dan 

eceran yang di 

dukung oleh 

sarana yang 

lengkap seperti 

restoran/food 

court. 

Metode Dilakukan secara Dilakukan secara Dilakukan secara 
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penjualan eceran, langsung 

pada konsumen 

akhir dengan cara 

swalayan (pembeli 

mengambil sendiri 

barang dari rak-rak 

dagangan dan 

membayar dikasir). 

eceran dan cara 

pelayanan 

umumnya dibantu 

oleh pramuniaga. 

eceran dan grosir, 

umumnya 

dibantu oleh 

pramuniaga. 

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Media Data dalam 

Pandin (2009:2) 

 Ritel, toko dan pasar merupakan sesuatu hal yang berbeda. Jika ritel 

merupakan usaha perdagangan eceran langsung pada konsumen akhir, toko 

merupakan tempat untuk menjalankan usaha perdagangan sedangkan pasar 

merupakan kumpulan toko-toko yang berada di satu lokasi. 

 

2.5  Kebijakan Dalam Pandangan Islam 

Di dalam konsep islam, amanah dan jujur sangat diperlukan atau 

diutamakan dalam terciptanya sebuah kepercayaan antara pemimpin dan 

pengikutnya, di dalam alquran pun sudah menjelaskan berbagai berita tentang 

bagaimana pemerintahan islam yang berada dikota Madinah. Dalam kitab suci ini 

juga dijelaskan bagaimana methode serta mekanisme dalam memecahkan 

masalah-masalah tersebut. Didalam islampun hanya ada menghalalkan harta yang 

diperoleh dengan cara yang baik dan benar tidak ada kekerasan ataupun 

penindasan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepadanya, ketakwaan dalam segala bidang serta mempunyai kemampuan ilmiah 

dan fisik yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi orang banyak yang dapat 

diterima oleh agama dan akal sehat. 
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Dalam hai ini pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan harus bisa 

membuat keadilan dan juga menjauhi hawa nafsu serta emosional karena akan 

dapat melukai dan membuat rakyatnya sengsara, dimana firman Allah SWT yaitu: 

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin 

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” 

Dari konsep ayat diatas dapat kita lihat adalah dalam melaksanakan 

kebijakan pemerintah haruslah memikirkan dengan matang-matang jangan hanya 

mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok serta jangan mengikuti hawa 

nafsu agar tidak ada terjadi perselisihan antara rakyatnya dan pemerintah, tetaplah 

mengikuti aturan yang sesuai untuk kemakmuran masyarakatnya dan juga sesuai 

dengan ayat Alquran sebagaimana msetinya. 

2.6   Definisi Konsep 

 Defenisi konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial.(Masri Singaribuan, 1989:31) 

a. Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia  

b. Kebijakan publik adalah pemnfaatan yang strategis terhadap sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan. 

c. Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan 

semua kekuasaan di dalam Negara baik kekuasaan eksekutif maupun 

kekuasaan legislatif dan yudikatif. 

d. Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 
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2.7  Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah istilah atau definisi yan menjadikan konsep 

yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran 

variabel sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. 

Tabel 2.2 : Pendeskripsian Konsep Operasional 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 09 

Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan 

Kebijakan 

Zonasi 

a. Memperhatikan jarak antara 

Usaha Toko Modern dengan 

Pasar Tradisional yang ada 

sebelumnya 

b. Menperhatikan Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat, 

Keberadaan Pasar Tradisional, 

Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah yang ada di Wilayah 

Bersangkutan 

 

Kebijakan 

Pembatasan 

Waktu Buka 

 

a. Untuk hari Senin sampai dengan 

Jumat, pukul 10.00 WIB sampai 

dengan pukul 22.00 WIB 

b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, 

pukul 10.00 WIB sampai dengan 

pukul 23.00 WIB 

 

Pembinaan 

Pusat 

Perbelanjaan 

dan Toko 

Swalayan 

a. Mendorong pusat perbelanjaan 

dan toko swalayan untuk 

membina UMKM yang 

melakukan kemitrausahaan 

b. Sosialisasi kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan 

terkait dengan pusat perbelanjaan 

dan toko swalayan 

 

Kebijakan 

Perizinan 

a. Wajib memiliki IUTS untuk toko 

swalayan 

b. Pelaku usaha dapat mendirikan 

outlen/gerai toko swalayan yang 

dimiliki dan di kelola sendiri 

paling banyak 100 outlen/gerai 

c. Pengawasan dan tindakan 

pemerintah terhadap usaha toko 

modern  
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Halimah dalam Sugiono (2007) mengemukakan bahwa kerangka berpikir  

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikiran 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian 

dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut: 

  

Gambar 2.2 : Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 

2014  

1. Kebijakan Zonasi 

2. Kebijakan 

Pembatasan  Waktu 

Buka 

3. Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan 

4. Kebijakan 

Perizinan 

Analisis Implementasi 

Peraturan Daerah No 9 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan(Study Kasus 

Indomaret dan  Alfamart Kota 


