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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan satu hal yang sangat penting dalam rangka 

menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik.Untuk memperlancar 

sektor publik harus adanya suatu kebijakan guna mengatur tata kehidupan 

masyarakat.Pemerintah dalam membuat kebijakan tentunya harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memunyai nilai guna 

bagi sektor publik. 

Kebijakan yang pro rakyat akan berdampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat. Dengan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat maka 

akan berdampak positif pula kepada pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh 

Edi Suharto bahwa kebijakan dan pembangunan merupakan dua konsep yang 

terkait. 

Kebijakan yang dikeluarkan ke ranah publik oleh lembaga atau orang yang 

berwenang disebut dengan kebijakan publik.Kebijakan dibuat oleh lembaga yang 

berwenang sesuai dengan teori kelembagaan.Bahwa teori kelembagaan secara 

sederhana mengatakan bahwa tugas membua kebijakan adalah tugas pemerintah 

(Harbani Pasolong, 2011:52). Oleh karena itu segala sesuatu yang dibuat oleh 

pemerintah dalam bentuk apa pun untuk publik dapat disebut dengan kebijakan 

publik. Sedangkan teori proses mengatakan bahwa politik merupakan kegiatan, 

sehingga memunyai proses. Oleh sebab itulah bahwa kebijakan publik itu 

memunyai rangkaian kegiatan. 
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Dye mengatakan bahwa rangkaian kegiatan dalam pembuatan kebijakan 

publik adalah (1) identifikasi masalah, (2) menata agenda, (3) perumusan 

proposal, (4) legitimasi kebijakan, (5) implementasi, (6) evaluasi ( Harbani 

Pasolong, 2011: 53). Rangkaian kegiatan pembuatan kebijakan publik memang 

tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena dalam pembuatan kebijakan publik 

tentunya harus benar-benar serius dan maksimal sehingga hasilnya juga 

berdampak positif bagi semuanya, Pengertian kebijakan publik menurut Dye 

adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

(whatever governments choose to do or not to do). Maksud dari pengertian yang 

dikemukakan oleh Dye apa pun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun 

implisit merupakan kebijakan ( Dwiyanto Indiahono, 2009:17). Oleh karena itu 

sebenarnya dapat diartikan bahwa kebijakan publik itu merupakan kegiatan 

pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang berhubungan dengan 

ranah publik. Tangkilisan Hessel Nogi S mengatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pemerintah guna melindungi masyarakat yang kurang beruntung agar mereka 

dapat hidup dan berpartisipasi secara luas dalam pembangunan 

(Suharno,2011:30). Kebijakan diartikan sebagai suatu intervensi pemerintah 

dalam mengatasi permasalahan publik yang ada dalam masyarakat. 

Richard Titmuss dalam tulisannya Social Policy and Introduction (dalam 

Riant Nugroho, 2014 : 137) menasehatkan satu pemahaman yang sangat bagus 

tentang kebijakan sebagai penggerak utama ke arah perubahan sosial. Titmuss 

menyatakan bahwa kebijakan adalah prinsip tindakan pemerintah menuju tujuan 
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tertentu. Konsep kebijakan hanya berarti jika kita percaya kita dapat mengubah 

dalam beberapa bentuk atau bentuk yang lain, oleh karena itu Titmus 

mengingatkan kita bahwa kita tidak mempunyai kebijakan tentang cuaca,karena 

kita tidak dapat mengubah cuaca. Kebijakan adalah tentang apa yang mungkin 

kita ubah kebijakan adalah tentang kisaran sisial dalam kisaran manusia 

 Nugroho (2009:85) memberikan defenisi bahwa 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. Artinya 

kebijakan publik dibuat sebagai instrumen agar tujuan dari negara bersangkutan 

dapat tercapai dan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah 

tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 

 Nugroho (2009;92) juga membagi untuk kebijakan publik secara 

sederhana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 

 Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu 

UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. 

1. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas 

pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, surat edaran 

menteri, Peraturan Gubernur,Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. 

Kebijakan dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB 

antara Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. 
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2. Kebijakan publikbersifat Mikro adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi kebijkan diatasnya. Bentuk kebijakannya 

adalah perturan yang di keluarkan oleh aparat publik dibawah menteri 

Gubernur, Bupati dan Walikota (Nugroho : 92). 

Ealau dan Prewitt (dalam Edi Suharto,2005:7) mengatakan kebijakan 

adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang didirikan oleh perilaku yang konsisten 

dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena 

kebijakan itu). Adapun menurut Titmuss (dalam Edi Suharto,2005 : 7) 

mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang 

diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss, kebijakan itu 

senantiasa selalu berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi 

kepada tindakan (action-oriented). Dari pendapat-pendapat tokoh diatas tentang 

kebijkan publik sejalan dengan Pendapat Edi Suharto (2005:7) mengatakan bahwa 

kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengerahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistem 

dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian yang diungkpakna Edi, ada beberapa 

hal dalam kebijakan , sifatnya direncanakan/dipersiapkan dijadikan sebagai 

pedoman atau acuan dalam mengimplementasikan sifatnya konsisten dan 

kebijakan itu dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. 

Analisis kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor 

lainnya didalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (policy sistem) atau 

seluruh pola institusional dimana didalam kebijakan dibuat,mencakup hubungan 
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timbal balik diantara tiga unsur, yaitu kbijakan publik, pelaku kebijakan, dan 

lingkungan kebijakan. 

Gambar 2.1 Elemen Sistem Kebijakan 

 

 Disektor publik istilah kebijakan pada masa kini dikaitkan pada keputusan 

dan kegiatan yang mempunyai makna yang tertinggi, penguraian yang paling luas 

dan mempunyai perspektif (jangka) waktu yang terpanjang. Pendek kata, itu dapat 

disebut strategi ,walaupun menurut kenyataannya bukan. 

 Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk 

para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain 

adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik 

umum. Dalam hubungan ini para ahli semisal Fister Busch (1983) membagi 

kebaikan publik itu dalam 5 (lima) unsur : keamanan (security), hukum dan 

ketertiban umum (law and order), keadilan (justice), kebebasan (liberty) dan 

kesejahteraan (welfare) (dalam Solihin Abdul Wahab,2004:47). 
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 Dinegara-negara maju isu yang menyangkut persoalan keamanan, hukum 

dan ketertiban sudah lama tidak lagi menjadi isu yang kontroversial dalam 

keputusan-keputusan kebijakan pemerintah. Karena itu, bagi para pembuat 

kebijakan di negara-negara ini isu-isu yang selalu menyedot perhatian mereka 

ialah yang menyangkut nilai-nilai keadilan , kebebasan dan kesejahteraan. 

 Kebijakan sebagai suatu tujuan atau serangkaian prinsip tindakan yang 

dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu 

subjek atau tanggapan pada suatu permasalahan.Surat An-Nisa di atas 

menjelaskan bahwasannya kita harus mentaati Allah SWT dan mentaati Rasulnya 

(Muhammad SAW) serta taat kepada pemimpin di Negeri ini. Adapun kaitannya 

penelitian ini dengan ayat diatas yaitu dimana Peraturan Daerah nomor 27 Tahun 

2010 merupakan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan pemimpin tertinggi 

di Kabupaten Indragiri Hilir , artinya segala arahan serta kebijakannya harus 

dijalankan oleh masyarakatnya, dengan catatan segala kebijakan yang diambil 

tidak melayani Al-qur’an dan Sunnah akan tetapi ketika kebijakan yang diambil 

pemimpin tersebut menyalahi Al-qur’an Dan Sunnah maka jangan diikuti atau 

ditaati. 

2.1.1    Ciri-ciri Kebijakan 

Menurut Dunn yang sebagaimana (dalam Budi Winarno, 2002 53-

54) mengemukakan setidaknya ada empat ciri pokok masalah kebijakan, 

yaitu : 
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a. Saling Ketergantungan.Masalah-masalah kebijakan dalam suatu 

bidang (misalnya : energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-

masalah kebijakan dalam bidang lain (misalnya pelayanan kesehatan 

dan pengangguran). Pada kenyataannya , seperti dinyatakan oleh 

Ackoff, masalah-masalah yang dissebut sebagai messes, yaitu suatu 

sistem kondisi eksternal yang mengahsilkan ketidakpuasan diantara 

segmen-segmen masyarakat yang berbeda. 

b. Subyektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu 

permasalahan didefenisikan , diklasifikasikan , dijelaskan dan 

dievaluasi secara  selektif. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil 

pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu; masalah 

tersebut merupakan slemen dari suatu situasi masalah yang 

diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analis.  

c. Sifat Buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika 

manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah 

beberapa situasi masalah. 

d. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan 

memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak defenisi 

terhadap masalah-masalah tersebut. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

 Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia 

berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasa dikaitkan 

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.Kamus 
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Webstermerumuskan secara pendek bahwa implement(mengimplementasikan) 

berarti to provide the means for carryng out; (meneyediakan sarana untuk 

melakukan sesuatu); to give protical offect to (Menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu kebijakan (dalam Solihichin Abdul Wahab, 2005:64). 

 Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008:57-58), Implementasi 

kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik 

dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin 

mempengaruhinya, melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan 

kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan 

Legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut 

tidaklah terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan. 

 Bernadine R, Wijaya & Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008 : 

57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransormasikan suatu 

rencana kedalam praktek . Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani 

Pasolong, 2008:57), implementasi sebagai rangkuman dari berbagai keiatan yang 

didalamnya Sumber Daya Manusia menggunakan sumber daya lain untuk 

mencapai sasaran strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 

mesti ada instrumen baik SDM,SDA dan lainnya yang dimungkinkan dapat 

mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. 

 Tidak jauh beda yang diungkapkan Pressman dan Wildavsky (dalam 

Tangkilisan, 2003:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara 

penyusunan tujuan dengan sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau 

kemampua untuk menghubungkan dalam hubungan kausal yang diinginkan 
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dengan cara untuk mencapainya. Sementara itu Van Meter dan Van Houn (dalam 

Budi Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai “ those 

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

achievementof objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan 

yang dilakukan baik oleh individual-individual/ pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menajadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentumaupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. 

 Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam 

Solichin Abdul Wahab , 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijaksanaan, yakni kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkannya akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

2.2.1 Model-model Implementasi Kebijakan 

 Model Implementasi kebijakan Donal Van Metter dan Carl Van Horn 

dalam dalma teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-
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perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebjaksanaan yang 

akan dilaksanakan. 

 Ada enam Variabel menurut Van Meterdan Van Horn (dalam Leo 

Agustino, 2014 : 142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan politik tersebut 

adalah : 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika 

dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran 

kebijakan atau tujua kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level 

warga,maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga 

titik yang dikatakan berhasil. 

2. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mannusi 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 

telah ditetapkan secara politik. 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 
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Pusat Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasikan kebijakan 

publik. 

4. Sikap/ Kecenderungan para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal 

betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya 

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter 

dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik-publik yang ditetapkan. Lingkungan 

Sosial,ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi 

dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 

mengimplementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondisi lingkungan eksternal. 
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 Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba 

untuk menghubungkan antara isi kebijkasanaan dengan implementasi dan 

dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijkasanaan dengan 

prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya  

bahwa perubahan kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-

konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi, dengan 

memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu 

dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi 

dalam mengenal perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkan tingkat 

efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? 

(masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang bersangkutan). Atas 

dasar pandangan seperti ini Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha 

untuk membuat tipologi kebijksanaan menurut : 

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan  

2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-

pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 

Alasan dikemukakan hal ini ialah bahwa proses implementasi itu 

dipengaruhi oleh dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian 

bahwaimplementasi kebanyakan berhasil apabila perubahan yang akan 

dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari 

mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi. 

Hal ini yang dikemukakan oleh kedua ahlli diatas ialah bahwa jalan yang 

menghubungkan antara kebijksaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah 
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variabel bebas (independent variabel) yang saling berkaitan, variabel-variabel 

bebas itu adalah : 

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan  

2. Sumber-sumber kebjiksanaan  

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi 

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan 

5. Sikap para pelaksana 

6. Lingkungan Ekonomi,Sosial,dan Politik 

 Sedangkan menurut Peter , (dalam oleh Tangkilisan, 2003:22), 

mengatakan bahwa suatu implementasi kebijkan yang tidak berhasil dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor penting seperti berikut : 

1. Informasi; kekurangan informasi dengan mudah adanya gambaran yang 

kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana 

dari sisi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil dari kebijakan itu. 

2. Isi Kebijakan; implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya 

isi atau tujuan kebijakan 

3. Dukungan; Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada 

pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

4. Pembagian potensi; hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya 

para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam 

kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang. 
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2.2.2Faktor-faktor yang Bekerja dalam Proses Implementasi  

  Menurut Goggin (dalam Edwan Agus Purwanto, 2012 : 89),  

kebiajkan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal (pusat) 

kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut 

dipengaruhi oleh tiga hal pokok : 

a. Isi Kebijakan (the content of the policy message) ; isi kebijakan 

meliputi sumber daya,manfaat kebijakan serta manfaat keterlibatan 

publik. 

b. Format Kebijakan (the form of the policy message);  terdiri dari 

kejelasan kebijakan (policu clarity), konsistensi kebijakan (policy 

consistensy), Frequensy serta penerimaan isi kebijakan (receipt of 

message). 

c. Reputasi Aktor (the reputation of the communicators); terdiri dari 

legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. 

Rondinelli dan Chema (1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : 

a. Kondisi Lingkungan 

b. Hubungan antar organisasi 

c. Sumber Daya 

d. Karakter Institusi Implementor 
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2.3 Peraturan Daerah 

    2.3.1 Pengertian Peraturan Derah 

Marbun dan Moh.Mahfud mengartikan Peraturan merupakan hukum yang 

general norm yang sifatnya adalah mengikat secara umum dan tugasnya 

hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum (Ridwan HR, 

2010:134).Peraturan perundang-undangan merupakan contoh dari 

kebijakan publik.Kebijakan publik mempunyai banyak bentuknya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang Undangan pada Pasal 7 bahwa Jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan terdiri atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Presiden 

6. Peraturan Daerah Provinsi;dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Sesuai dengan hierarki menurut Pasal 7 ini berarti peraturan daerah 

merupakan suatu bentuk dari kebijakan publik. Segi pembuatannya, sudah 

semestinya kedudukan Perda ini, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten 

dan Kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam artian semata 

sama sebagai produk hukum legislatif (Ni’matul Huda, 2009: 238-239). Oleh 

karena itu berarti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berada di tingkat 
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terbawah dari susunan peraturan perundang-undangan. Bentuk dari kebijakan 

publik yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, berarti materi yang ada dalam peraturan daerah adalah 

materi-materi yang khusus karena materi-materi yang pokok tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Arti dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa 

materi peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah 

peraturan yang lain maka tidak boleh bertentangan. Konsekuensi apabila 

materi peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi 

maka peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Apabila ada peraturan sederajad yang sama bertentangan maka pada 

prinsipnya peraturan yang terakhir diundangkan yang diberlakukan. 

Secara teoritis Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa 

adadua pengertian perundang-undangan ( Ridwan HR, 2010:134) yaitu: 

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk 

peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. 

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan 

hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupundi 

tingkat daerah. Susunan atau hierarki perundangan di Indonesia yang tertinggi 

adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sedangkan peraturan daerah adalah peraturan yang paling rendah yang 

diberlakukan di tingkat kabupaten/kota. Peraturan daerah dibuat oleh 

pemerintah di daerah. Lembaga yang berwenangan dalam pembuatan 
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peraturan daerah berdasarkan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 42 yang berhak membentuk Perda adalah 

DPRD bersama Kepala Daerah. 

2.3.2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 

tentang ketertiban umum berisikan berbagai hal mengenai ketertiban 

umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang 

berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota 

lainnya, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan 

ketentuan tentang ketertiban umum. 

Secara umum Peraturan Derah nomor 5 Tahun 2002 ini berisikan 

peraturan-peraturan sebagai berikut : 

1. Tertib Jalan,Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum 

2. Tertib Sungai,Saluran air,Kolam 

3. Tertib Keamanan Lingkungan 

4. Tertib Usaha Tertentu 

5. Tertib Susila 

6. Penyidikan, dan 

7. Ketentuan Pidana  

Namun dikarenakan penelitian ini berfokus pada implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam 

mengatasi Warung Remang-remang di Kota Pekanbaru yang diantaranya 
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terdapat pada, Bab IV Pasal 13, pasal 19 ayat (2), Bab VI Pasal 24 ayat (2) 

Bab VIII Pasal 26ayat (1) 

Bab IV : Tertib Keamanan Lingkungan  

Pasal 13 : Dilarang membuat keributan disekitar tempat tinggal atau 

membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain. 

Pasal 19 ayat 2 : Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-

waktu dapat dibongkar Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

Bab VI :Tertib Susila 

Pasal 24 ayat 2 : Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya 

menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada 

dijalan,taman dan tempat umum. 

Bab VIII : Yang menerangkan tentang ketentuan Pidana 

Pasal 26 ayat 1: Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 

6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000 (Lima Juta 

Rupiah). 

2.4 Pengertian Warung Remang-remang 

 Kafe Remang-remang Adalah suatu tempat yang memiliki fasilitas tempat 

duduk, hiburan musik, menyediakan makanan dan minuman, dengan 

menggunakan penerangan (cahaya lampu) yang remang. 

 Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, 

toko kecil, atau restoran sederhana, istilah “warung” dapat ditemukan di Indonesia 

dan Malaysia.Warung adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan 
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keseharian rakyat Indonesia. Sedangkan menurut kamus bahasa indonesia kata 

remang mempunyai banyak arti yang justru sangat berjauhan konotasinya, entah 

bagaimana bagaimana asal-usulnya remang yang berarti bulu kuduk bisa juga 

berarti agak gelap. 

 Lalu berkembanglah istilah remang-remang yang artinya gak gelap, 

temaran menjadi sebuah konotatif yang negatif.Remang-remang jika dipasangkan 

dengan kata warung menjadi warung remang-remang.Warung remang-remang 

berkonotasi sebagai warung yang awalnya berada ditempat yang agak sepi, buka 

setelah senja dan biasanya menjual minuman keras. Selanjutnya warung remang-

remang menjadi sebuah “ ikon” tempat transaksi berbagai hal, mulai dari 

minuman keras, narkoba dan juga seks. 

 Awalnya warung remang-remang begitu tumbuh subur didaerah pinggiran 

kota atau tempat yang jauh dari keramaian, tetapi sekarang warung plus-plus ini 

tidak lagi tersembunyi dan jauh dipelosok, sekarang warung remang-remang 

bahkan banyak yang dekat dengan pemukiman. 

 Berbicara tentang kafe remang-remang yang disinyalir di dalamnya 

terdapat prostitusi terselubung, secara ilmiah belum dapat dibuktikan sehingga 

menjadi perdebatan panjang antara yang pro dan kontra, antara yang suka dan 

tidak suka.  

Tetapi yang jelas keberadaan kafe remang-remang mempunyai dua 

dampak sekaligus, yakni: 1. Dampak positif, dengan adanya usaha kafe dapat 

menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir. 2. 
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Dampak negatif, pada umumnya pengunjung kafe adalah anak-anak muda yang 

secara psikologis mempunyai tingkat emosional tinggi.  

Di samping itu tidak sedikit para pengunjung kafe adalah orang-orang 

yang mencari kompensasi diri akibat adanya tekanan ekonomi, broken home dan 

sebagainya. Kedua kelompok ini rentan terhadap gesekan-gesekan sosial dan pada 

gilirannya akan menyebabkan konflik.  

Di sisi yang lain akan terjadi pergeseran nilai-nilai budaya tradisional 

menuju nilai-nilai budaya barat (westernisasi). Misalnya masyarakat desa yang 

dulunya suka minum kopi atau teh, setelah datang ke kafe kebiasaan tersebut 

berubah menjadi kebiasaan meminum minuman keras. Selain itu tidak menutup 

kemungkinan akan menkonsumsi obat-obatan terlarang sebab peredaran narkoba 

biasanya selalu berhubungan dengan tempat-tempat yang berjualan minuman 

keras. Kafe remang-remang yang cenderung mempunyai dampak negatif lebih 

besar terhadap generasi muda dan penduduk desa di sekitarnya. Maka perlu 

adanya perhatian khusus dari berbagai pihak. 

 Ada pula yustisi yang dibentuk dalam rangka menegakkan hukum dan 

menertibkan masyarakat. Biasanya anggota nya terdiri dari gabungan petugas 

SATPOL PP, Polisi dan pemerintah daerah setempat yang akan melakukan 

pemeriksaan rutin untuk mengantisipasi penyakit-penyakit masyarakat atau pekat 

seperti merazia anak jalanan dan PSK, menertibkan warung remang-remng, 

menertibkan pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Didaerah tim yustisi ini 

terbukti mampu menertibkan berbagai pelanggaran di masayarakat 
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2.5 Hubungan Antara Kebijakan Publik dengan Ketertiban Umum 

 Kebijakan Publik menurut Thomas R, Dye adalah apapun pilihan untuk 

melakukan atau tidak melakukan (public policy is what ever goverments choose to 

do or not to do). 

 Dan menurut Carl Friendrich (dalam Samodra Wibawa, 2011:2) 

menayatakan bahwa kebijaksanaan adalah arah tindakanyang diusulkan oleh 

seseorang , kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang 

memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka 

mencapai suatu merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. 

 Sementara Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kepentingan khalayak ramai.Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban 

umum sudah pasti menyangkut kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan 

secara bersama, dikarenakan manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran 

yang berbeda-beda, demi mewujudkan kepentingan bersama tersbut pemerintah 

membuat aturan-aturan mengenai keteriban umum tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan publik dengan 

ketertiban umum tidak dapat dipisahkan. Karena demi mewujudkan ketertivan 

umum hanya dapat melakukan dengan mengeluarkan  peraturan perundang-

undangan yang syah dari pemerintah dan hal itu merupakan bagian dari kebijakan 

publik. 
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2.6 Kajian Terdahulu 

a. Implementasi Hukum Islam Terhadap Perda nomor 5 Tahun 2002 

Pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam Upaya Menanggulangi Pekerja 

Seks Komersial. 

 Perbedaan mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih mendalami tentang 

Menanggulangi Pekerja Seks Komersial atau PSK, sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis lakukan lebih mendalami tentang Warung remang-

remang.  

b. Tindakan Pemilik warung Remang-remang di Bukit Lampu Kota 

Padang dalam Mempertahankan Keberadaannya. 

 Perbedaan mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian diatas mendalami tentang tindakan 

pemilik warung remang-remang dalam mempertahankan keberdaannya, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hampir sama dengan skripsi 

diatas meneliti tentang warung remang-remang. 

c. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kafe remang-remang (Studi 

Deskriptif di Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Medan. 

Perbedaan mendasar antara skripsi diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian diatas mendalami tentang persepsi 

masyarakat akan keberadaan kafe warung-remang, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis hampir sama dengan skripsi diatas 

meneliti tentang warung remang-remang 
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2.7 Pandangan Islam Tentang Warung Remang-remang 

2.7.1 Pandangan Al-qur’an tentang Warung Remang-remang 

ُوىا اْلَخبِيَث ِهٌْهُ تُ يَا أَيُّهَا الَِّذيَي آَهٌُىا        ا أَْخَزْجٌَا لَُكْن ِهَي اْْلَْرِض ۖ َوََل تَيَوَّ ًْفِقُىا ِهْي طَيِّبَاِث َها َكَسْبتُْن َوِهوَّ  ٌْفِقُىىَ أَ

 

َ َغٌِيٌّ َحِويذ   َولَْستُْن بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْى تُْغِوُضىا فِيِه ۚ َواْعلَُوىا أَىَّ َّللاَّ

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS: Al-Baqarah Ayat: 267) 

 

    2.7.2 Pandangan Hadits tentang Warung Remang-remang 

 

ٌْهَُوا ِهائَتَ َجْلَذٍة َوََل تَؤُْخْذُكْن بِِهَوا َرأْفَتٌ فِي ِديِي  اًِي فَاْجلُِذوا ُكلَّ َواِحٍذ ِه اًِيَتُ َوالزَّ ِ <الزَّ ٌْتُْن تُْؤِهٌُىَى بِاَّللَّ ِ إِْى ُك َّللاَّ

 (2اْلُوْؤِهٌِيَي ) َواْليَْىِم اْْلِخِز َوْليَْشهَْذ َعَذابَهَُوا طَائِفَتٌ ِهيَ 

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah tiap-tiap 

orang dari keduanya seartus dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hokum) Allah, jika kamu beriman 

kepada Allah, dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan sekumpulan dari orang-orang beriman.[Surah An-Nur (24) ayat 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quran-terjemah.org/al-baqarah/267.html
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2.8Indikator Penelitian 

Indikator penelitian merupakan refrensi penilitan yang akan penulis gunakan 

Dalam melakukan penelitian. 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi Peraturan 

daerah (PERDA) Kota 

Pekanbaru No. 5 Tahun 

2002 Tentang Ketertiban 

Umum (Studi kasus 

warung Remang-remang 

Kota Pekanbaru 

1.Tertib Keamanan 

Lingkungan 

1.Dilarang membuat keributan 

disekitar tempat tinggal atau 

membuat sesuatu yang dapat 

mengganggu ketentraman orang 

lain 

 

2.Tertib Usaha 

Tertentu  

 

 

 

3.Tertib Susila 

 

 

 

 

 

 

4.Pelanggaran 

terhadap ketentuan-

ketentuan dalam 

peraturan daerah ini 

diancam dengan 

pidana kurungan 

paling lama 6 Bulan 

dan denda sebesar-

besarnya Rp. 

5.000.000 

1.Setiap bangunan yang tidak 

mempunyai izin sewaktu-waktu 

dapat dibongkar oleh Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk. 

 

1.Dilarang setiaporang yang 

tingkah lakunyamenimbulkan 

persangkaan akan berbuat 

asusila atau perzinahan untuk 

berada di jalan ,taman dan 

tempat umum. 

 

1.Pengawasan terhadap aturan-

aturan ytempat ang ada dalam 

peraturan daerah  

2.Tegasnya sanksi dalam 

peraturan daerah 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Tentang Ketertiban 

Umum 
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2.9 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Tentang Ketertiban 

Umum 

 
 

Petugas Ketertiban Umum adalah Petugas Satuan 

Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kota Pekanbaru 

Tertib Tertib Keamanan 

Lingkungan 
Pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan dalam peraturan daerah ini 

diancam dengan pidana kurungan paling 

lama 6 Bulan dan denda sebesar-besarnya 

Rp. 5.000.000 

Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 

Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Warung Remang-remang di Kota 

Pekanbaru) 

1.Dilarang membuat keributan 

disekitar tempat tinggal atau 

membuat sesuatu yang dapat 

mengganggu ketentraman orang 

lain 

 

1.Pengawasan terhadap aturan-

aturan yang ada dalam peraturan 

daerah  

2.Tegasnya sanksi dalam peraturan 

daerah 
 

  Ketertiban Umum 

Tertib Usaha Tertentu 

Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin 

sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk. 

Tertib Susila 

Dilarang setiaporang yang 

tingkah lakunyamenimbulkan 

persangkaan akan berbuat asusila 

atau perzinahan untuk berada di 

jalan ,taman dan tempat umum. 


