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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Implementasi 

Menurut Leo (2008: 138) Implementasi merupakan suatu kajian 

mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari sautu 

kebijakan. Implementasi menurut lester dan stewart dalam Erwan Agus 

Purwanto (2012: 21) adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan 

hukum ditetapkan melalui proses politik. Pernyataan tersebut menjelaskan 

bahwa implementasi dilakukan setelah melalui proses aturan hukum serta 

proses politik yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dan aturan 

yang berlaku agar tercapai tujuan yang di tetapkan sebelumnya. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 

dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; 

atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public 

tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai 

peraturan pelaksanaan. (Nugroho Rian. D, 2009: 494). 

Selanjutnya Riant Nugroho menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung 

dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, 

Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan 
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kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-

undang dan PERDA. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2008) 

mendefinisikan Implementasi Kebijakan, sebagai tindakan – tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – 

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahakan pada tercapainya tujuan – 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pernyataan diatas 

menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah tindakan yang baik dilakukan 

oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta demi agar tercapainya 

tujuan yang ingin dicapai. Jelas bahwa implementasi merupakan proses 

pencapaian sebuah tujuan. 

Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

dalam buku Leo Agustino (2014) 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 mengidentifikasikan 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur 

implementasi. 

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 
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Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara 

individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. 

Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila 

tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana 

telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan 

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan 

Van Meter dan Horn dalam Grindle bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan (policy stakeholders). 

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu 

kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan 

lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan 

yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang 

optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah 

ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena 

didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung 

pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan 

tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan 

positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga 
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lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. 

Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan 

sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga 

aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung 

dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. 

2.3 Konsep Kebijakan Publik 

Pengertian tentang kebijakan publik pada saat sekarang ini sangat 

banyak, tiap tiap para ahli memiliki interprestasi mengenai kebijakan publik 

tersebut, ini disebabkan oleh situasi, kondisi dan waktu kejadiannya yang 

mempengaruhi interprestasi kebijakan public tersebut. 

Kebijakan yaitu perilaku seorang pejabat atau perorangan, kelompok 

kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat 

dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada perumusan masalah 

atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang 

mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. ( Latief, 2005: 88) 

Perspektif Abdul Latief memandang bahwa seseorang memiliki pengaruh 

dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga dalam prosesnya seseorang yang 

memiliki figure yang kuat seperti pejabat, elite elite politik memiliki andil 

besar dalam pembuatan kebijakan publik tersebut. 
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Menurut S. P. Siagian (1198: 27), dalam Sahya Anggara (2012: 508) 

Kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang strategis dan 

menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal-hal yang 

menilainya strategis. 

Kemudian selanjutnya menurut Riant Nugroho (2009: 55) Kebijakan 

publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, 

sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Riant 

berpendapat bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah adalah suatu 

kebijakan demi tercapainya tujuan negara. Apapun bentuknya, keputusan 

pemerintah adalah mutlak untuk dilaksanakan. 

Amir Santoso dalam Samodra Wibawa (2011: 2-3) mengkategorikan 

pendapat para ahli ke dalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan 

pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah 

keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan 

memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik 

adalah: 

1. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, 

yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan ataupun 

2. Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat ke depan. 
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2.4 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

Sebaik apapun sebuah kebijakan tesebut telah dirancang nantinya 

kebijakan itu dinilai berdasarkan implementasi. Keberhasilan sebuah 

implementasi ditentukan banyak faktor didalamnya. Salah satu faktor 

keberhasilan sebuah implementasi ialah faktor pendekatan. Dalam sejarah 

perkembangan studi impelementasi kebijakan saat ini dijelaskan tentang adanya 

2 pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan top 

down dan bottom up. Menurut Lester dan Stewart dalam buku Leo Agustino 

(2008: 140) istilah tersebut dinamakan dengan the command and control 

approach (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down 

approach) dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan 

buttom up approach) 

Model Implementasi Kebijakan Publik yang di kembangkan oleh George 

C. Edward III adalah berspekstif top down. Pendekatan yang diterapkan oleh 

Edward III, terdapat 4 Variabel yang sangat menentukan keberhasilan 

implementasi sebuah kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) 

disposisi dan (4) struktur birokrasi. 
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Gambar 2.1 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementasi 

(George Edwards III)  

1. Komunikasi 

 

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan 

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi perlu 

disampaikan supaya pelaksana dari kebijakan dapat memahami apa yang menjadi 

isi, arah, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat 

mempersiapkan hal – hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta 

sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. (Widodo,2010:97) 

Menurut Leo Agustino (2008:150) terdapat 3 indikator yang dipakai (atau 

digunakan) dalam mengukur keberhasilan variable komukasi tersebut, yaitu 

Pertama, Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal 
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IMPLEMENTASI 

SUMBER DAYA 

DISPOSISI 
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tersebut disebagiankan karena komukasi telah melalui beberapa tingkatan 

birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. 

Kedua, Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-

level-bureuacrasts) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi 

implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas 

dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru 

akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

Ketiga, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komukasi 

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika 

perintah yang diberikan sering berubah – ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelakasana dilapangan. 

Penjelasan diatas sangat jelas menyatakan bahwa didalam sebuah 

implementasian kebijakan, komunikasi menjadi faktor penting. Komunikasi 

diperlukan kesetiap organisasi yang terkait maupun individu terkait sehingga 

tujuan dikeluarkan peraturan tersebut dapat dipahami secara seksama sehingga 

pengimplentasi kelaknya dapat efektif dan efiesien sehingga meminimalisir 

kesalahan didalam pelaksanaan. 

2. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan variable kedua yang sangat menentukan 

keberhasilan dari sebuah Implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III 
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didalam buku Leo Agustino (2014:151-152) indikator sumberdaya terdiri atas 

beberapa elemen, yaitu : 

Pertama, Staff; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staff karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salat 

satunya disebabkan karena staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak 

kompeten dibidangnya. 

Kedua, Informasi; Impelementor harus dapat mengetahui bagaimana 

melaksanakan kebijakan yang telah diberikan dan implementor juga harus 

mengetahiu peraturan dan regulasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan. 

Ketiga, Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 

Keempat, fasilitas, tanpa adanya fasilitas yang menunjang dan mendukung 

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Variabel selanjtnya yang menentukan keberhasilan dalam pelaksana 

kebijakan public yakni disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan 

berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan seperti sikap jujur, 

komitmen dan bertanggung jawab. Sikap seperti ini akan dapat mengarahkan 

implementor antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam 

melaksanakan kebijakan sehingga tetap sejalan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  
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Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap pencapaian 

pelaksanaan implementasi peraturan daerah tersebut. Sikap dari dinas terkait 

yang bertanggung jawab serta berkomitmen untuk dapat menjalankan perintah 

yang telah diamanatkan sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat 

mendapatkan hasil maksimal namun ketika tidak adanya komitmen dan rasa 

tanggung jawab atas perintah yang telah diberikan maka akan dipastikan 

kebijakan tersebut  akan sulit tercapai tujuannta. 

4. Struktur birokrasi. 

Variable berikutnya menjadi salah satu faktor penting pencapaian dalam 

pelaksanaan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, 

menurut Edward III dalam Leo Agustino (2008: 153-154), yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik 

adalah: 

Pertama, Melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs). SOPs adalah 

suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana 

kebijakan/administrasi/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan – kegiatannya 

pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum 

yang dibutuhkan warga). 

Kedua, Melaksanakan Fragmentasi. Pelaksanaan fragmentasi adalah upaya 

penyebaran tanggungjawab kegiatan – kegiatan atau aktivitas – aktivitas pegawai 

diantara unit kerja. 
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2.5 Sumur Resapan 

Sumur Resapan adalah Sistem resapan buatan yang dapat menampung air 

hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai 

bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialirkan 

melalui atap, pipa talang, maupun saluran, yang berbentuk sumur, yang di 

dalamnya diberi ijuk dan koral sebagai resapan”. Hasni (2010:132) 

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dalam pasal 

1 ayat 10 disebutka bahwa “Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam 

tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam 

tanah”. 

Sumur resapan berbeda dengan sumur air, yang mana sumur resapan 

adalah sumur agar aliran air masuk melalui sumur resapan yang telah dibangun 

sedangkan sumur air adalah lubang yang digunakan untuk menaiki air ke 

permukaan. Sehingga penjelasan tersebut jelas bahwa sangat berbanding terbalik 

fungsi sumur resapan dan sumur air. 

Dasar Hukum kewajiban membangun sumur resapan pada setiap bangunan 

yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber 

Daya Air Dan Sumur Resapan Pasal 18 yang berbunyi: 

1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum 

ditujukan kepada : 

a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah; 

b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam; 
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c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau 

memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m; 

d. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah. 

Selanjutnya Pasal 19 ayat 1, 2, dan 4) yang berbunyi: 

1. Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat 

perencanaan dan pembuatan sumur resapan. 

2. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan 

wajib izin Bangunan. 

2.6 Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumur Resapan berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2006 
 

Regulasi yang menjelaskan tentang persyaratan lokasi pembuatan sumur 

resapan telah di atur dalam Bab X Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 

dalam pasal 22, berbunyi : 

(1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai-berikut : 

a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang 

bersangkutan; 

b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari 

saluran limbah; 

c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil 

dan/atau tidak terjal; 

d. Sumur resapan harus dibuat diluar lokasitimbunan sampah, bekas 

timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar. 
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(2) Selain persaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol 

yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta 

limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan. 

Selanjutnya apabila dalam pasal 16 lokasi pembuatan sumur resapan tidak 

memenuhi persaratan dibahas dalam pasal 23, berbunyi : 

(1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal (16) tidak dapat memenuhi persaratan, maka 

kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib 

memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota. 

(2) Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan 

sebagaimana disebut pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada 

lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter. 

Selanjutnya dalam pasal 24 dibahas kompensasi, berbunyi : 

(1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat 

berupa : 

a. Pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti; 

b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya 

air; 

c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan; 

d. Atau Ketetapan lain yang ditentukan  oleh instansi teknis yang 

menangani pengembangan sumber daya air. 
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(2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan atau Peraturan Walikota 

Pekanbaru.  

Selanjutnya tentang volume sumur resapan diaur dalam pasal 25 yang 

berbunyi : 

(1) VOLUME SUMUR RESAPAN MINIMAL YANG DIWAJIBKAN 
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Tabel 2.1 

Persyaratan Luas permukaan yang tertutup dan Volume Sumur Resapan 

No Luas Permukaan Yang Tertutup (M2) Volume (M3) 

1.  <36 1 

2.  = 37 – 50 2 

3.  51 – 99 4 

4.  100 – 149 6 

5.  150 – 199 8 

6.  200 – 299 12 

7.  300 – 399 16 

8.  400 – 499 20 

9.  500 – 599 24 

10.  600 – 699 28 

11.  700 – 799 32 

12.  800 – 899 36 

13.  900 – 999 40 

 

(2) Luas lebih besar dari tabel, volume sumur resapan ditetapkan oleh Dinas 

Teknis yang  menangani pengembangan Sumber Daya Air. 
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 Dari tabel diatas dijelaskan bahwa luas syarat minimum bangunan 

diwajibkan untuk membuat sumur resapan di sekitaran bangunan yang 

dimilikinya adalah 36   .  

2.7 Pandangan Islam
 

Didalam Islam pandangan tentang lingkungan merupakan sangat penting, 

Allah memberikan peringatan kepada manusia sebagai khalifah di bumi harus 

terus menjaga bumi, ini tercantum di dalam Al – Qur’an yakni :
 

                             

                              

                             

                              

                                 

 

56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 

57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita 

gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila 

angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah 

yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami 

keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. 

seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, 

Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 

58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya 

tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda 
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kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS Al A’raf : 

56-58) 

(56) Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat 

kerusakan dimuka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup 

semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang 

lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, 

perdagangan, dan lain-lain) merusak lingkungan dan lain sebagainya. 

Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, 

seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan, dan lain-lain, 

yang semuanya bertujuan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah 

dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. 

Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi. 

(57) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar 

yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah menggerakkan angin 

sebagai tanda kedatangan nikmat-Nya yaitu angin yang membawa 

awan tebal yang diturunkan ke negeri yang kering yang telah rusak 

tanamanya karena ketiadaan air, kering sumurnya karena tak ada 

hujan dan penduduknya menderita karena haus dan lapar. Lalu Dia 

menurunkan di negeri itu hujan yang lebat sehingga negeri yang 

hampir mati itu menjadi subur kembali dan sumur-sumurnya penuh 

berisi air. Dengan demikian hiduplah penduduknya dengan serba 

kecukupan dari hasil tanaman-tanaman itu yang berlimpah ruah. 

(58) Dalam ayat ini menjelaskan jenis-jenis tanah dimuka bumi ini ada 

yang baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat 

menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan 

yang berlimpah ruah dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah 

dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup 

merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah 

memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah 

yang mati untuk menetapkan kebenaran terjadinya Yaumul Mahsyar 

yaitu dimana orang-orang mati dihidupkan kembali dikumpulkan 

dipadang mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala 

perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda dan yang buruk 

dibalasi dengan yang setimpal. 
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2.8 Penelitian Terdahulu
 

a. Puspita Ken Anggesti mahasiswi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 

2016, Penelitian terhadap Analisa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahum 2006 Tentang Sumber Daya Air  dan Sumur Resapan di kecamatan 

Tampan, penelitiannya untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan 

daerah nomor 10 tahun 2006 di kecamatan tampan. Tipe penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. 

Puspita mengutarakan bahwa di kecamatan tampan masih banyak 

masyarakat yang belum membuat sumur resapan di lingkungan mereka. 

Sehingga pelaksanaan peraturan daerah tersebut di kecamatan tampan masih 

belum terlaksana sepenuhnya dan di lakukan oleh masyarakat. 

Tulisan Puspita berhubungan dengan apa yang akan disampaikan 

penulis yaitu implementasi kebijakan peraturan daerah. Jika puspita 

penelitiannya berada di kecamatan tampan dan tahun 2016 sedangkan 

penulis penelitiannya di kelurahan pulau karam dan di tahun 2019 

b. Ummi Habibah Seorang mahasiswi UIN Suska Riau dari Fakultas Syariah 

pada tahun 2014, dia meneliti tentang pelaksanaan peraturan daerah  kota 

pekanbaru nomor 10 tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur 

Resapan Di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Masalah 

yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan dari perda nomor 10 tahun 

2006 di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Ummi 

Habibah menceritakan dalam hasil penelitian bahwa di RW 006 pelaksanaan 
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perda tersebut masih tidak sesuai yang diharapkan dan pendekatan yang 

ummi habibah lakukan melalui pendekatan hukum. 

Penelitian Ummi habibah berhubungan dengan apa yang peneliti 

lakukan, Ummi habibah mealakukan penelitian di tingkat RW yakni RW 006 

kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang merupakan daerah padat 

penduduk/ Perumahan sedangkan peneliti melakukan penelitian di tingkat 

Kecamatan di Sukajadi dikawasan Perkotaan. 

2.9 Definisi Konsep 
 

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, dan individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat 

menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk 

beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan lainnya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:
 

1) Kebijakan adalah, “Serangkaian tidakan/ kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan 

kemungkinan – kemungkinan (kesempatan – kesempatan) dimana kebijakan 

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud.” Carl Friedrich (1969:79) 

2) Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang 

mengarah pada proses pelaksanaan dari sautu kebijakan. Leo (2008: 138) 
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3) Implementasi Kebijakan, sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahakan pada tercapainya tujuan – tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Leo (2008) 

4) Sumur Resapan adalah Sistem resapan buatan yang dapat menampung air 

hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai 

bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialirkan 

melalui atap, pipa talang, maupun saluran, yang berbentuk sumur, yang di 

dalamnya diberi ijuk dan koral sebagai resapan”. Hasni (2010:132) 

2.10 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah suatu cara dan alat yang digunakan dalam 

menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan cara 

mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel 

tersebut. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah adalah variabel 

penelitian yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang 

Sumber Daya Air dan Sumur Resapan terdapat beberapa indikator dan sub 

indikator sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Implementasi Kebijakan 1. Konservasi Sumber 

Daya Air 

a. Pengetahuan tentang 

fungsi konservasi 

sumber daya air 

b. Pengelolaan konservasi 

sumber daya air 

2. Pencegahan genangan/ 

banjir 

a. Pemberian rekomendasi 

b. Pelaksanaan 

pengecekan oleh intansi 

pemberi izin bangunan 

3. Kewajiban pembuatan 

sumur resapan 

a. Pengetahuan kewajiban 

pembuatan sumur 

resapan 

b. Tujuan 

c. Sikap dan tindakan 

dinas pekerjaan umum 

dan penataan ruang 

d. Sikap dan tindakan 

pemerintah 

4. Persyaratan lokasi 

pembuatan sumur 

resapan 

a Pengaturan persyaratan 

lokasi sumur resapan  

b Kompensasi 

5. Sosialisasi a Terprogram dan 

berkelanjutan 

b Peran Dinas pekerjaan 

umum dan penataan 

ruang 

6. Ketentuan Pidana a Partispasi masyarakat 

b Ketaatan penegakan 

perda 

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan 

Sumur Resapan. 
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2.11 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan 

Sumur Resapan dan visi misi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 

 

 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2006 

Masyarakat pemilik bangunan yang ingin 

membuat sumur resapan dapat mengikuti 

prosedur sesuai peraturan yaitu perda 

nomor 10 tahun 2006 dan ketetapan dinas 

PU Lainnya 

Terwujudnya pemukiman yang layak 

dalam lingkungan yang sehat dan nyaman, 

serta prasarana jalan dan prasarana 

pengairan yang handal 

Seluruh Masyarakat yang telah dan ingin 

membangun bangunan 


