BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Implementasi
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan
tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan
yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah
undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan,
dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut,
dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.
Menurut Agustino (2010:139), implementasi merupakan suatu proses yang
dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
Sabatier (1983:139) menjelaskan makna implementasi 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. Lazimnya, keputusan tersebut
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mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau
mengatur proses implementasinya.
Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses
interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan
jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif

(Setiawan, 2004:39). Terakhir

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). .
Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92)
berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,
yaitu:
1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
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disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek dari struktur Birokrasi adalah Standard Operating Procedure
(SOP) dan fragmentasi. Struktur Birokrasi yang terlalu panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas
organisasi tidak fleksibel.
Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumbersumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang
baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas
yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna
melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

2.2 Kebijakan Publik
Dalam buku III SANKRI oleh Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (2004:193), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan
atau

seperangkat

keputusan-keputusan

untuk

menghadapi

situasi

atau

permasalahan, yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang
tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Kebijakan publik
dilaksanakan

oleh

lembaga-lembaga

Pemerintah

yang

berwenang
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menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan negara. Dari sudut
penyelenggara pemerintahan negara, kebijakan publik berlangsung pada seluruh
tatanan organisasi pemerintahan negara yang terentang di seluruh wilayah negara
dan berhadapan dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa.
Sementara itu, Carl I. Friedrich dalam Budi Winarno (2002:16)
menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu,
dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut
ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang
ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl
Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai
tindakan yang dilaukan oleh pemerintah , tetapi juga oleh kelompok maupun oleh
individu.
Menurut Chief J.O (dalam Abdul Wahab, 2005:56), kebijakan publik
adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi
sebagian besar warga masyarakat. Menurut Nugroho (2008:124), kebijakan publik
adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi
untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah
strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat
pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.
Menurut Dye (dalam Nugroho, 2012:529) kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan
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untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam
penyusunannya melalui berbagai tahapan dan proses. Proses pembuatan kebijakan
publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses
maupun variabel yang harus dikaji, sebuah kebijakan publik terkadang
mempunyai sifat penekanan yang tegas dan memaksa sifat inilah yang tidak
membedakan antara organisasi pemerintahan dan swasta. Hal ini berarti bahwa
kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Dalam
pemahaman ini kebijakan publik umumnya harus dilegalisasi dalam bentuk
hukum, karena jika suatu kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum akan
dianggap lemah dan tidak efektif.
Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh berbagai pakar maka
peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sebuah
kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini adalah pejabat
negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem
yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan menggunakan
tahapan, matode dan cara-cara tertentu.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuahkebijakan
dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam
bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang
memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan
pelaksanaan.
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2.3 Konsep Pemerintah Daerah
Pemerintah

Daerah

merupakan

salah

satu

alat

dalam

sistem

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas
administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara
Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah
Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Bagir, 2005: 37-38).
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah,

Pemerintah

daerah

merupakan

kepala

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

daerah

otonom.

Sedangkan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut The Liang Gie (2004:87), Pemerintah Daerah adalah satuansatuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap
kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang
dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah
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lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan
secara adil dan selaras. Hubungan-Hubungan ini akan menimbulkan hubungan
administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintahan. Hubungan administrasi
adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan
pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem
administrasi negara. Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang
terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang
diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga
wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini
berarti betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan
otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Rozali, 2005:8).
Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu
Pemerintahan Daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan
Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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2.4 Tenaga Kerja
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok
Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan: Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Tenaga Kerja (Man Power) adalah seluruh penduduk dalam suatu negara
yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka
dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Kusumowido,1982).
Tenaga Kerja juga dikatakan sebagai sumber daya manusia yang memiliki
potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori
tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil
guna bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001).
Tenaga kerja dibagi menjadi empat macam yaitu :
1. Tenaga kerja tetap,
Tenaga kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki
perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu
(permanent). Tenaga kerja tetap, menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan
Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Peribadi, ditambahkan menjadi sebagai berikut : Pegawai
tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan
anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola
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kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja
berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai
yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tenaga kerja tetap akan dikenakan masa percobaan yaitu
selama tiga bulan sebelum diangkat menjadi tenaga kerja tetap oleh suatu
perusahaan.
2. Tenaga kerja harian lepas
Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam
hal waktu pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya
secara harian. Contohnya seperti tenaga kerja yang bekerja sebaga tenaga
kerja harian lepas pada sebuah pabrik sandal. Tenaga kerja tersebut diberi
gaji berdasarkan kehadirannya setiap hari kerjanya maka ia tidak akan
menerima upah. Maka tenaga kerja harian lepas menerima upah sesuai
dengan kehadirannya di tempat kerjanya.
3. Tenaga kerja borongan
Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha
untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu
dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil
kerja. Contohnya seorang pekerja bangunan yang bekerja dibawah
pengawasan seorang mandor, para pekerja tersebut bekerja untuk
menyelesaikan sebuah bangunan, pekerja tersebut menerima upah
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seminggu sekali dan hubungan kerja berakhir bila bangunan tersebut telah
selesai dibangun.
4. Tenaga kerja kontrak
Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha
untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang
didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu
dan atau selesainya pekerjaan tertentu. Tenaga kerja kontrak termasuk
kedalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (yang selanjutnya disebut
PKWT) karena PKWT merupakan perjanjian kerja yang terdapat jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ini sesuai dengan pasal 56
ayat

(2)

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan.

1.5.Tenaga Kerja Dalam Pandangan Islam
Tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor bagi
kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung
oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar
tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan
perusahaan tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan dan kecemasan.
Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena
semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan
diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi
tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Banyak Negara di Asia Timur, Timur
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Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tapi karena
mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang,
oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja
sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengambil sumber alam
untuk kepentingannya.
Al Qur’an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia.
Ini dapat dilihat dari petikan surat An Najm:

      
Artinya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang diusahakannya.”(An Najm: 39)

Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran masing-masing yang
sewajarnya. Prinsip tersebut belaku bagi individu dan juga Negara. Al Qur’an
menunjukkan prinsip asas tersebutdalam surat Al Anfaal:

              
    
Artinya: “Demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan
mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan terhadap suatu
kaum hingga kaumitu merubah apa yng ada pada mereka sendiri dan
sesungguhnyaAllah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”. Al
Anfaal:53)
Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha mendapatkan uang atau
harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari oleh
konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia
dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta
yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.
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Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan
oleh anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.
Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja
sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua
kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah
buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha
manusia semua akan tersimpan.
Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu,
lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan
amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nahl (16) ayat 97:

            
      
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.”
Sedangkan Hadis Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan
antara lain:
1.

Dari Ibnu Umar r.a ketika Nabi ditanya: Usaha apakah yang paling baik?
Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilkukan oleh dirinya sendiri dan semua
jual beli yang baik.

2.

HR. Imam Bukhari “Sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang
adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi
Daud as mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras)”.
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Al-Qur’an

memberi

penekanan

utama

terhadap

pekerjaan

dan

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja
keras untuk mencari penghidupan masing-masing.Allah berfirman dalam QS. AlBalad ayat 4:

     
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berad dalam susah
payah”
Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang
dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain (anNabhani: 2002:74):
1. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak
dimanfaatkan oleh satu orang pun). HR. Imam Bukhari dari Umar Bin
Khattab” siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah( mati
yang telah dihidupkan) tersebut adalah miliknya”.
2. Menggali kandungan bumi
3. Berburu
4. Makelar (samsarah)
5. Peseroan antara harta dengan tenaga (mudarabah)
6. Mengairi lahan pertanian (musyaqah)
7. Kontrak tenaga kerja (ijarah).
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2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia
T.Hani Handoko (2000:10), (dalam buku Dr.Faustino Cardoso Gomes,
M.Si MSDM (2003:06)) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatankegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian konpensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan
individu, organisasi dan masyarakat. Artinya ilmu manajemen sumber manusia
tersebut merupakan suatu rangkaian proses dari perencanaan sampai dengan
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan yang ingin
ditetapkan oleh invidu, organisasi maupun masyarakat.
Dalam bahasa inggris manajemen berasal dari kata “to manage yang dalam
bahasa

indonesia

dapat

berarti

mengurus,

mengemudikan,

mengelola,

menjalankan, membina dan memimpin. Sama halnya dengan administrasi, kata
manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata mantis yang berarti
tangan dan agere yang berarti melakukan. kata-kata itu digabungkan menjadi kata
managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa
inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan
manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya,
management diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi manajemen atau
pengelolaan.
G. R Terry (2006:4) mendefenisikan manajemen sebagai proses yang khas
yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan
dan pengawasan yang di lakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran
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sasaran yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta
sumber daya lainya. Manullang, (2008:3) Manajemen adalah fungsi untuk
mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usahausaha individu
untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen mengandung tiga pengertian yaitu
pertama; manajemen sebagai proses, kedua ; manajemen sebagai kolektivitas
orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga; manajemen
sebagai salah satu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang
pertama,yakni manajemen sebagai proses, berbedabeda dengan definisi yang
diberikan oleh para ahli. Dalam Encyclopedia Of The Social Sciense dikatakan
bahwa manajemen adalah suatu proses yang mana pelaksanaan suatu tujuan
tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya haiman mengatakan bahwa
manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan
mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

2.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu penting dalam mengetahui letak persamaan maupun
perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna dalam perbandingan atau
landasan dasar adanya penelitian selanjutnya. Akan tetapi penelitian yang baik
adalah penelitian yang berbeda dalam hasil akhirnya dan menemukan sesuatu
yang baru sehingga antara penelitian terdahulu dan selanjutnya bisa saling
melengkapi. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan
permasalahan yang berkaitan yaitu :
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1. Neni Leniati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

Jurusan

Administrasi

Negara

dengan

judul

penelitian

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN DI PEKANBARU (Studi Kasus Pada
Kecamatan

Tampan). Adapun hasil dari penelitian yaitu Pelaksanaan

pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak Daerah di Kecamatan Tampan
berjalan sudah optimalmeskipun ada sedikit kejanggalandari segi
pelaksanaannya.
2. Putra Aulia Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau Jurusan Administrasi Negara dengan judul penelitian
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUM 2002
TENTANG HIBURAN UMUM (Studi Kasus Penerbitan Izin Billyard di
Kota Pekanbaru). Adapun hasil dari penelitian yaitu Cukup baik, namun
masih ada beberapa tempat hiburan billyard di Kota Pekanbaru yang
belum memiliki izin dan melanggar ketentuan yang berlaku seperti
melanggar waktu operasional .
3. Abdul Hamid mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau
Jurusan Administrasi Negara dengan judul penelitian IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERTDESAAN DAN PERKOTAAN. Adapun hasil dari penelitian yaitu
belum terealisasi dengan sepenuhnya dan dapat dikatakan sedang. Karena
tidak semua masyarakat di perdesaan maupun di Perkotaan yang
membayar pajak.
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2.8 Kerangka Berfikir
Setelah kita lihat secara jelas tentang kerangka teoritis yang dijelaskan
dalam penelitian diatas, maka untuk menindak lanjuti kerangka teoritis tersebut
perlu kita buat kerangka pikir terhadap variabel yang diteliti dengan tujuan untuk
mempermudah peneliti dalam mengetahui Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Siak No 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal
Pada Divisi Quality Control Paper 1 PT. Indah Kiat Pulp and Paper, yaitu
dengan melihat fungsi organisasi yang dijalankan oleh organisasi formal yang
dalam penelitian ini adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak
dalam mengawasi penempatan tenaga kerja lokal yang ada pada divisi quality
control paper 1 di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. Para Tenaga Kerja
lokal memiliki tuntuan yang diajukan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Siak untuk pemberdayaan mereka sebagai tenaga kerja tetap pada
divisi quality control paper 1 di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.
Untuk itu perlu diketahui atau diperhatikan Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Siak No 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
Lokal Pada Divisi Quality Control Paper 1 PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang
telah diupayakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak
dalam merespon atau menindaklanjuti tuntutan tenaga kerja lokal yang ada pada
divisi Quality Control Paper 1 di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, hal ini
guna peningkatan pemberdayaan para tenaga kerja lokal. Dimana akan dilihat juga
implementasi nyata yang telah terealisasi dan dirasakan oleh para pekerja lokal.
Untuk mengetahui lebih jelasnya peran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

27

Kabupaten Siak dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal pada divisi Quality
Control paper 1 di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang dapat dilihat dari
skema Diagram berikut ini :
Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Siak
No 11 Tahun 2001
Tentang Penempatan
Tenaga Kerja Lokal
Pada Divisi Quality
Control Paper 1 PT.
Indah Kiat Pulp and
Paper

Implementasi
Kebijakan :
- Komunikasi
- Sumberdaya
- Disposisi atau Sikap
Pelaksana
- Struktur Birokrasi

Edward
(dalam
Subarsono, 2011:
90-92)

Terimplementasianya

Peraturan
Daerah
Kabupaten Siak No
11 Tahun 2001
Tentang Penempatan
Tenaga Kerja Lokal
Pada Divisi Quality
Control Paper 1 PT.
Indah Kiat Pulp and
Paper

Gambar 1. Kerangka Berfikir

2.9 Konsep Operasional
Konsep Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu
variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun
memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut
(Moh. Nazir,2005).
Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi konsep
yang dioperasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:
1. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat

mencapai

tujuannya.

Tidak

lebih

dan tidak

kurang.

Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui
formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
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2. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
3. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
4. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
5. Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek dari Struktur Birokrasi adalah Standard Operating Procedure
(SOP) dan fragmentasi. Struktur Birokrasi yang terlalu panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni
prosedur Birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas
Birokrasi tidak fleksibel.
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6. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang
bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk
menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

7. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat .

8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kabupaten
Siak yang secara turun temurun dana dalam waktu tertentu tinggal di
Kabupaten Siak atau memiliki Kartu Keluarga dan atau KTP Kabupaten Siak
Kecamatan Tualang.

