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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau defenisi 

mengenai kebijakan politik yang masing-masing memberi penakaran yang 

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam 

memberikan defenisi kebijakan publik ini menurut Budi Winarno karena 

perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai 

rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan 

yang dampaknya dapat diramalkan. 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

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

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa 

pedoman sebagai berikut : 

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implisit 

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlansung sepanjang waktu 

 

14 



 

 

 

 

15 

8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi 

9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintahan 

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefenisikan secara subjektif. 

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) mungkin 

digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negri Indonesia” , “kebijakan 

ekonomi Jepang”, dan atau mungin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih 

khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang 

debikoraritas dan deregulasi. Namun baik Solcihin Abdul Wahab maupun Budi 

Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunanya sering dipertukarkan 

dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, 

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

Konsep yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno 

dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu 

konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan 

keputusan (decision)  yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif 

yang ada. 

Menurut Samodra Wibawa bahwa kebijakan publik adalah apa yang 

dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan dapat melaksanakan tujuan 

dari negara tersebut, maka kebijakan publik harus memiliki konsep yang jelas 

karena suatu kebijakan harus berbentuk suatu perundang-undangan. 
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Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakat atau kegiatan yang sengaja 

dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang 

didalamnya terdapat unsur keputusan berupa uapaya pemilihan diantara berbagai 

alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Lingkup dari studi 

kebijakan publik sangat luas karena mencangkup berbagai bidang dan sektor 

seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu 

dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun 

lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan 

menteri, peraturan provinsi/daerah, keputusan gubernur, peraturan 

kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy)  itu 

ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan defenisi kebijakan publik sebagai the outhoritave allocation of 

valuse of the whole societyatau sebagai pengalokasian nila-nilai secara paksa 

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau 

suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. 

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino memberikan defenisi 

kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole 

society”. Defenisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem 

politik (pemerintahan) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada 

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 
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melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nila-nilai. Hal ini 

disebakan karena pemerintah termasuk kedalam “outhorites in a political 

syistem”  yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan 

sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah 

tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan 

dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagai besar anggota masyarakat 

selama waktu tertentu. 

Menurut Anderson dalam Muchlis Hamdi mencatat lima implikasi dari 

konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. Pertama, kebijakan publik adalah 

tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, kebijakan publik berisikan rangkaian 

tindakan yang diambil sepanjang waktu. Ketiga, kebijakan publik merupakan 

tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tersebut. 

Keempat, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah 

senyataanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. Kelima, 

kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam 

menghadapi suatu masalah. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau pola yindakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan maslah-

masalah publik atau kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu 

biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangan-

undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan 



 

 

 

 

18 

memaksa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Karakter utama 

dari kebijakan publik adalah sebagai berikut, yaitu : 

1. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk 

menyelesaikan masalah publik. Setiap kebijakan publik akan selalu 

mengandung makna sebagai suatu uapaya masyarakat untuk encari 

pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan 

dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu, suattu kebijakan publik 

secara lebih konkret dapat diamati dalam wujud rencana, program, dan 

kegiatan. 

3. Setiap kebijakan publik selalu terbuat hukum positif keberadaan suatu 

sistem politik atau suatu pemerintahan akan selalu mencerminkan dua 

keistimewaan. Pertama, pemerintah merupakan badan yang memiliki 

kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat atau mesti dipatuhi 

oleh semua warga tuk negara. Kedua, untuk menegakan keberlakuan 

aturan yang telah dibuatnya, pemerintahan juga memiliki kewenangan 

untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar. 

2.1.1 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. 

Tujuan pembagian seperiti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji 
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kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin menambahi tahap-

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

William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagai berikut : 

1. Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menepatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya maslah ini berkompetensi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke 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. 

2. Tahap formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk 

kemudian dicarai pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternatives/policy options )  yang ada. Dalam perumusan kebijakan 

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 

yang diambil untuk memecahkan masalah.  Dalam tahap ini masing-

masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan 

masalah terbaik. 
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3. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislasif, konsensus antara 

direktur lembaga atau putusan peradilan. 

4. Tahap implementasi kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit 

jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. 

Kebijkan yang telah diambil dilaksanakan oleh uni-unit administrasikan 

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusiawi. Pada tahap 

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana 

(implementasi), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh 

para pelaksana. 

5. Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 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 telak 

dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau 
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belum. Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar yang 

dijelaskan dibawah ini, yaitu : 

Tahap-tahap Kebijakan 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: William Dunn dalam Budi Winarno 

2.2 Pengertian Implementasi 

Suatu programa kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika 

tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijkan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan 

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat 

dukungan para pelaksana (implementasi), namun beberapa yang lain mungkin 

akan ditentang oleh para pelaksana. 

Penyusunan 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Implementasi 

Evaluasi Kebijakan 
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David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan 

publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh msyarakat, akan tetapi hanya 

pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatifuntuk seluruh masyarakat, dan 

semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak 

dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. 

Penelitian mengemukakan defenisi implementasi yang dikemukakan oleh 

Lester dan Stewart. Yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar 

Kebijakan Publik (2006:139) mengemukakan sebagai berikut : “Implementasi 

sebagai suatu proses dan suatu hasil (output)”. 

Pengertian implementasi menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh 

Wahab dalam bukunya Analisis kebijaksanaan ; Dari formulasi ke implementasi 

kebijaksanaan Negara (2005:65), merumuskan proses implementasi ini sebagai : 

the actions by public or private individuals (or group) that are directed at the 

achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. (Tindakan-tindakan 

yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemertintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). 

Pengertian implementasi menurut Mazmanian dan sabatier yang dikutip 

oleh Wahab dalam bukunya Analisis kebijaksanaan; dari formulasi ke 

implementasi  kebijaksanaan Negara (2005), menjelaskan makna implementasi ini 

dengan mengatakan bahwa : Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 
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timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

Sedangkan menurut Bardacth yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya 

Dasar-Dasar kebijakan publik (2006:138) sebagai berikut:”Implementasai adalah 

cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang keliatannya 

bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-

slogan yang kedengarannya mengenakan bagian telingan para pemimpin dan para 

pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk menjelaskannya dalam 

bentuk cara memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien”. 

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau 

pendekatan. Salah satunya ialah implementasi problems approach  yang 

diperkenalkan oleh Edwarts III (1984:   9-10). Edwarts III mengajukan 

pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua 

pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan 

implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan 

empat faltor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, 

yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksanaan dan sturktur 

organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi 

kriteria penting dalam implemntasi suatu kebijakan. 

Pengertian implentasi kebijakan di atas, maka Edwart III mengemukakan 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu : 
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1. Communication (Komunikasi) 

2. Resources (Sumber Daya) 

3. Disposition (Disposisi) 

4. Bureaucratic Struktur (Struktur Birokrasi) 

(Edwart 1980: 147) 

Pertama, Komunikasi implentasi mensyaratkan agar implentor mengetahui 

apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian 

imformasi komunikator kepada komunikasi. Selain itu juga dalam komunikasi 

implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus 

disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi 

kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan, Komunikasi kebijakan memiliki 

beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmissio), 

kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). 

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijkan publik dapat 

ditrasnformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang 

terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang 

ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang 

berkepentingan langsung mapun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima 

dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran. 

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terhadap terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implentasi, walupun isi 

kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila 

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak 
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akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung terbatasnya 

fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat 

dipercaya akan sangat merugikan pelaksana akuntabilitas. Sumber daya informasi 

dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang 

relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara 

mengimplementasikan suatu kebijakan. 

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan, disposisi itu  seperti komitmen, kejuujuran, dan sifat 

demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik  atau watak 

yang baik, maka dia akan melaksankan kebijakan dengan baik sesuai dengan 

sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.  

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan tinggi 

yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. 

Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksannya 

implementasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Respon masyarakat juga 

dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan 

sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak. 

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering 

terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi 

merupakan yang brtugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar 

terhadap pelaksan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal pentig 

yang mempengaruhi salah satuunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting 

dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar 
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operating procedures atau SOP). SOP ini mrupakan pedoman bagi pelaksan 

kebijakan dalam bertindak atau menjalan tugasnya. Selain SOP yang 

mempengaruhi struktur birokrasi adalah fregmentasi yang berasal dari luar 

organisasi. 

Komnikasi suatu program hanya dapat dilakasanakan dengan baik apabila 

jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, 

kejelasan informasi dan kosistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, 

meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi 

yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan program. Struktur birokrasi didasarkan pada standar operating 

prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. 

Untuk mempelajari kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. 

Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya aspek 

anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya 

secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) 

adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima 

dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) 

keyakinan bahwa kebijakan dibuat secarah sah; (4) awalnya suatu kebijakan 

dianggap kontoversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut 

dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 

Untuk Mazmanian dan Sabatier (1983: 5), terdapat dua perspektif dalam 

analisa implementasi, yaitu perpesktif administrasi public dan persfektif ilmu 
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politik.Menurut persfektif public implementasi pada awalnya dilihat sebagai 

pelaksana kebijakan secara tepat dan efesien.Namun, pada akhir Perang Dunia II 

berbagai penelitian administrasi Negara menunjukan bahwa ternyata agen 

administrasi public tidak hanya di pengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh 

tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislative dan berbagai 

factor dalam lingkungan politis. 

Persfektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan system 

terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah  mematahkan persfektif 

organisasi dalam administrasi public dan mulai memberikan perhatian terhadap 

pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, 

perubahan preferensi public, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif 

ini focus pada pernyataan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa konsisten 

antara output kebijakan dengan tujuan. 

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan 

“factual” dalam implementasi kebijakan (Ripley & Frangklin, 1986: 

11).Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik.Pendekatan 

ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan 

terhadap agen atau individu atasan.Perspektif kepatuhan merupakan analisa 

karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat 

dua kekurangan perspektif kepatuhan, yaitu (1) banyak factor non-birokratis yang 

berpengaruh tetapi justru kurang di perhatikan, (2) adanya program yang tidak 

didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif factual yang berasumsi 
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bahwa terdapat banyak factor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan 

yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. 

Kedua perspektif tersebut tidak kondraktif, tetapi saling melengkapi satu 

sama lain. Secara empiric, perspektif mulai mengakui adanya factor eksternal 

organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen admistratif. Kecenderungan itu 

sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif actual yang juga memfokuskan 

perhatian pada berbagai non-organisasional yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan (Grindle, 1980:7). 

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan factual dapat 

dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap 

implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu (1) kepatuhan 

implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan 

implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam 

menghadapi pengaruh external dan factor non-organisasional, atau pendekatan 

factual. 

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif 

proses implementasi  dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program 

pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaanya sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat program yang mencangkup antara 

lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan  manfaat program. 

Sedangkan pada perspektif hasil,program dapat dinilai berhasil manakala program 

membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil 
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dilihat dari sudut proses, tetapi boleh juga gagal ditinjau dari dampak yang 

dihasilkan, atau sebaliknya. 

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli diatas dapat kita 

simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut prilaku badan-badan administrative  yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan 

social yang langsung atau tidak langsuang dapat mempengaruhi pelaku dari semua 

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

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.(Kurniawan:2008:20-22). 

 

2.3 Peraturan Daerah  

 Peraturan Daerah adalah Peratura Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyatn Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 

Daerah (gurbenur atau bupati/wali kota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembatuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

Peraturan Perundang_undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas : 

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan 

Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan 

bersama Gubernur. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten/kota, yang berlaku di kabupaten/kota 

tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD 

Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/walikota. Peraturan 
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Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah 

Provinsi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, daerah mempunyai 

hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya 

untuk meningkatkan efesien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak 

untuk mengenakan pungutuan kepada masyarakat  yang dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang. 

Karena perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, 

pembentukan suatu perda bedasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan pada umunya terdiri dari : 

1. Kejelasan tujuan 

2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat 

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

4. Dapat dilaksanakan 

5. Kedayagunaan dan keberhasilgunaan 

6. Kejelasan rumusan 

7. Keterbukaan 

Dari beberapa asas diatas, dapat disimpulkan bahwa perda yang baik itu 

adalah yang memuat ketentuan, antara lain : 
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1. Memihak kepada kepentingan rakyat banyak 

2. Menjungjung tinggi hak asasi manusia 

3. Berwawasan lingkungan budaya. 

 

2.4 Pengertian Pajak 

Apabila dilihat dari sejarah, pemungutan pajak yang mengalami perubahan 

dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara terlaksana 

di dalam kenegaraan maupun dibidang social dan ekonomi. Pada mulanya pajak 

belum merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara 

kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara terhadap serangan musuh 

dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai kerajaan dan sebagainya. 

(DR.Bohari,2008 :1). 

Anriana dalam (Bohari, 2008 :23)  memberikan defenisisebagai berikut 

Pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib 

pajak membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang 

langsung dapat ditunjuk, yang gunanya, untuk mebiayai pengeluran-pengeluran 

umum yang berhubungan dengan tugas. 

Pajak menurut Soeparman dalam (Waluyo, 2007:3) adalah iuran wajib 

berapa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum. 

Sedangkan menurut Iswan (2001:4) Pajak adalah iuran, kepada kas negara 

berdasrkan undung-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar 
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pengeluran umum penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksa atau ditagih 

secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh 

wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan 

secara kekerasan seperti melalui surat paksa,sita,lelang, dan sandera. 

Menurut Guritno Mangkoesoebroto memberikan defenisi pajak sebagai 

berikut Pajak adalah suatu pungutan yang berupa hak prerogative pemerintah, 

pungutan tersebut berdasarkan pada undang-undang, pungutanya dapat dipaksa 

kepada subjek  pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjuk 

pengunanya. 

Adapu pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut : 

1. Berfungsi sebagai Budgeter, karena pajak sebagai salah satu sumber 

penerimaan terpenting bagi pemerintah membiayai pengeluarang-

pengeluaran pemerintah. 

2. Berfungsi sebagai Regulatory, Karen pajak berfungsi sebagai alat pengatur 

kegiatan ekonomi masyarakat. 

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pajak daerah selanjutnya disebut sebagai 

pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan  

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangun daerah. 

Sementara itu dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa 
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dengan peraturan dearah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang 

ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pusat 

5. Potensinya memadai  

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative 

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 

8. Menjaga kelestarian lingkungan 

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan  penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan daerah untuk menjukan daerah tersebut, antara lain dapat 

ditempuh suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak 

sesuai dengan kewajiban. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya  

sendiri (otonom). 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan 

peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui perda) untuk kepentingan 



 

 

 

 

34 

pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Defenisi pajak menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro,SH Pajak adalah iyuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang yang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat timbul 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang diguna untuk mebayar 

pengeluran umum. Beberapa unsur-unsur pajak : 

1. Iruran dari rakyat kepada Negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah 

Negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang pajak dupungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksana. 

3. Tanpa Jasa timbale atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan 

adanyan kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Diguna untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.4.2 Pengertian Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atau dikenalkan 

bagi pengusaha/perorangan yang membudidayakan sarang burung walet 

denganperaturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah dari dasar diatas 

dapat dilihat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir membentuk peraturan daerah sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 

2010 tentan Pajak Saran Burung Walet. 
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Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbikan 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah 

(PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 tahun 2010 tentang Pajak Sarang 

Burung Walet.  

 

2.5 Pandangan Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya 

membahas masalah aqidah saja namun lebih dari pada itu yaitu tentang syariah 

yang didalamnya terdapat tentang ajarang ibadah dan muamalah serta 

akhlak.Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan 

kehidupan segala aspke, seperti agama, ekonomi, social budaya, politik, 

pendidikan, kesehatan dan lainya.Kelengkapan ajaran telang mendorong manusia 

bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan Intelektual dan Kultural.Sumber 

ajarannya berasal dari Al-Qur’an dan Hadist. 

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah lepas dari 

ajaran islam. Jauh sebelum ilmuan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakn 

pemerintah ini.Al-Qur’an dan Hadist telah membicarakn itu semua telah tertuang 

didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya. 

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan 

kebijaksaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada utnuk memecahkan 

masalah. Berikut isi Al-Qur’an yang terteran dalam surah An-Nisaa’ ayat 135 

tentang Kebijaksanaan Pemerintah :QS An-Nisaa’ (4) ayat 135, Telah Berfirman 

Allah SWT yang artinya : 
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Artinya :“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kamu kerabatmu, jika ia kaya 

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahanya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan 

menjadi sanksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

Segala apa yang kamu kerjakan“. 

 

Dalam pemikiran Al-Qur’an pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki 

nilai instrinsic, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk mengetahui dan 

menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat , meimplementasikan 

dengan mantap keputusan, program dan kebijkan serta tidak menunda atau lemah 

dalam melaksanakan Undang-Undang. Allah SWT berfirman yang artinya : 

                        

                                 

        

Artinya: “ Maka disebabtkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhakan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkan lah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang0orang yang bertawakal 

Kepada-Nya”. (QS. Ali Imran:159). 

 

Dari penjelasan apabila mempunyai suatu keinginan atau membulatkan 

tekad, maka bertakwalah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
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bertawakal Kepada-Nya.Ketakwaan dalam segala bidang juga punya kemampuan 

ilmiiah dan ketahanan fisik untuk melakukan pekerjaan yang diterima oleh logika 

dan agam.Berarti pemerintah mempunyai suatu tekad dalam bidang kebijakan 

ketertiban social.Sifat-sifat ini tentu saja memperkuat kebijakan pemerintah dan 

tidak ada yang diperboleh oleh rakyatnya kecuali kemasalahan, kebaikan dan jauh 

dari kenyamanan masyarakat. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Gusliana 

HB.SH.M,HUM dan Halimah, maka penulis akan menyajikan sebagai berikut: 

PENULIS JUDUL HASIL PENELITIAN 

Guslina 

HB.SH.M,HUM 

(laporan 

Penelitian 2007) 

Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaksana 

Peraturan Daerah 

Nomor 54 Tahun 

2000 Tentang Pajak 

Sarang Burung Walet 

di Kabupaten 

Indragiri Hilir.  

Upaya yang dilakukan pemerintah 

daerah Indragiri Hilir dan dinas 

pendapatan daerah maupun 

instatsi terkait belum maksimal. 

Dimana masih banyak sebagian 

dari penangkaran sarang burung 

wallet yang tidak mengetahui 

peraturan daerah Nomor 54 

Tahun 2000 tentang pajak sarang 

burung wallet dan arti penting 

peerda tersebut. 

Halimah (Skripsi 

2012)  

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak 

Nomor 04 Tahun 

2008 Tentang Izin 

Pengusaha 

Penangkaran Sarang 

Burung Walet 

dikecamatan Tualang. 

Adapun kesimpulan hasil 

penelitian penulis meyimpulkan 

bahwa implemntasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 

04 Tahun 2008 tentang Izin 

Pengusaha Penangkaran Sarang 

Burung Walet dikecamatan 

Tualang belum terlaksana 

dengan baik. 

Sumber :Modifikasi oleh penulis 2019 
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2.7 Operasional Konsep  

 Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Defenisi operasional merupakan 

uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar 

lebih memudahkan  dalam operasional dalam sudut penelitian  

Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini tentang Implementasi 

Perda No 22 Tahun 2010 Tentan Pajak Sarang Burung Walet Terdapat 4 Indikator 

menurut Edwart III yaitu :  

1. Komunikasi 

Komunikasi impelementasi mensyaratkan agar dapan implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses 

penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi. 

a. Intensitas sosialisasi kebijakan 

b. Kejelasan sosialisasi kebijakan 

c. Seberapa besar kerja sama dan dukungan antara berbagai instasi dalam 

pelaksanaan kebijakan 

2. Sumber daya  

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat 

berwujud seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber 

daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksan 

kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. 
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4. Struktur Birokrasi  

Didalam sturktur birokrasi terdapat dua hal yang penting yang 

mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang 

penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur yang standar 

(standard operating procedures atau SOP). 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat yang menjadi indikator 

penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Impelementasi 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri 

Hilir No 22 Tahun 

2010  

1. Komunikasi 2. Sosialisasi  

3. Kejelasan isi/concert 

4. Metode Pelaksanaan 

1. Sumber daya 1. Angaran 

2. SDM 

3. Sistem Pelayan dan 

Rujukan 

2. Disposisi  1. Sikap Pelaksana 

2. Monitoring Evaluasi 

3. Struktur Birokrasi 1. Kordinasi Berjenjang 

2. SOP Kebijakan  

Sumber: George C. Edwart III 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Halimah dalam sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka 

pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan 

dengan sebagai factor yang telah didefenisikan sebagai masalah yang 

penting.Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas tentang variable penelitian dan indikator-indikator yang membentuknya. 
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Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema 

berikut:  

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019 
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