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BAR II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Kebijakan  

2.1.1 Defenisi kebijakan  

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk 

mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh tugas pokok tersebut yaitu dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang miskin dan 

memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta 

menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.  

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki arti yang luas. Beberapa ahli 

memberikan defenisi tentang konsep kebijakan itu sendiri. Anderson dalam 

Agustino 2012; 96) berpendapat bahwa kebijakan merupakan perilaku actor 

individu/ organisasi/ pemerintah maupun non pemerintah) dalam bidang kegiatan 

tertentu (misalnya kegiatan administratif, politik, dan ekonomis). Kemudian 

Hughes (dalam Subarsono 2009; 5) juga menerangkan tentang analisis kebijakan, 

yang mana menurutnya analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi 

terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan public. Dalam 

hal ini analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, apa 

tujuannya, dan apa konsekuensinya.  

Thomas Dye (dalam Subarsono 2009; 2) juga menyatakan beberapa aspek 

yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan:  
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1)  Menggambarkan atau memberikan titik terang mengenai kejelasan kebijakan 

public, sehingga dapat diketahui apa yang dilakukan atau apa yang tidak 

dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan negaranya.  

2)  Mencari dan mengkaji sebab alasan yang mendorong pemerintah 

menjalankan kebijakan tertentu. .  

3)  Meneliti efek dari kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat.  

Suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan 

suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis”.  

 

2.1.2 Tipologi Kebijakan  

Menurut Ripley (dalam Indiahono 2009; 22) tipologi kebijakan public 

digolongkan dalam dua tipe, yaitu:  

1)  Tipe Kebijakan Domestic. Tipe kebijakan domestic terdiri dari 4 jenis, yaitu:  

a)  Kebijakan Distributif, yaitu kebijakan mempromosikan aktivitas swasta 

yang menyangkut kepentingan orang banyak dan hanyajalan jika 

melibatkan peran pemerintah. Misalnya dengan melakukan subsidi dan 

jenis-jenis bantuan lain.  

b)  Kebijakan Competitive Regulatory, yaitu kebijakan pengaturan pola 

persaìngan.  

c)  Kebijakan Protective Regulatory, yaitu kebijakan pengaturan 

perlindungan.  

d)  Kebijakan Redistributif, yaitu kebijakan yang mendistribusikan kembali 

akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari upaya pencapaian 
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kemakmuran, kebebasan sipil, dan kebijakan lainnya yang telah 

dilakukan sebelumnya.  

2)  Tipe Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan, mencakup:  

a)  Kebijakan struktural, yaitu tipe kebijakan yang tujuan utamanya adalah 

member fasilitas organisasional maupun material kepada personil-

personil militer.  

b)  Kebijakan strategis, yaitu kebijakan yang disiapkan untuk pelaksanaan 

basis militer dan politik luar negeri dan sath Negara dalam hubungannya 

dengan Negara lain.  

e)  Kebijakan krisis, yaitu kebijakan yang dibuat untuk masalah yang 

bersifat dadakan dan bersifat serius bagi suatu Negara.  

 

2.1.3 Tujuan Kebijakan Sosial  

Adapun tujuan kebijakan sosial menurut Edi Suharto (2010; 62), adalah 

sebagai berikut:  

1)  Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang 

terjadi dimasyarakat.  

2)  Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau 

masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan 

harus melaluì tindakan kolektif.  

3)  Meningkatkan hubngan intrasosial manusia dengan mengurangi 

kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebab oleh factor faktor 

internal-personal maupun eksternal-struktural.  
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4)  Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi 

upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.  

5)  Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber 

kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.  

 

2.1.4 Model Kebijakan Sosial  

Model kebijakan sosial dikelompokkan menjadi beberapa kategori, dilihat 

dan pelaksanaannya, ruang lingkupnya, keberlanjutannya, dan permasalahannya 

(Edi Suharto, 2010; 71-76).  

1)  Berdasarkan pelaksanaannya.  

a)  Model limperative, yaitu model kebijakan sosial yang sifatnya terpusat. 

Seluruh tujuan sosialnya, jenis, sumber dan jumlah pelayanan sosial, 

semuanya telah ditentukan oleh pemerintah.  

b)  Model Indikatif, yaitu kebijakan yang mengupayakan kesamaan visi dan 

aspirasi masyarakat. Pemerintah hanya menetukan sasaran kebijakan secara 

ganis besar, yang mana pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh 

masyarakat/ badan-badan swasta.  

2)  Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya.  

a)  Model Universal, yaitu kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan 

memenuhi kebutuhan pelayanan sosial Masyarakat secara menyeluruh tanpa 

membedakan apapun.  

b)  Model Selektifitas, yaitu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat kepada 

siapa yang membutuhkan saja.  
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3)  Berdasarkan Keberlanjutannya.  

a)  Model Residual, yaitu kebijakan sosial yang hanya diperlukan apabila 

lembaga-lembaga alamiah, yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan 

peranannya.  

b)  Model Institusional, yaitu kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa 

mempertimbangkan berfungsi-tidaknya lembaga-lembaga alamiah.  

4)  Berdasarkan jenis permasalahan atau sasarannya.  

a)  Model Kategorikal, yaitu kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi 

suatu permasalahan sosial berdasarkan sector permasalahn tertentu.  

b)  Model Komprehensif, yaitu kebijakan yang diarahkan tidak hanya untuk 

mengatasi satu bidang, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur 

dan dirumuskan secara integritas dalam sam formulasi kebijakan sosial 

terpadu.  

Adapun Mustopadidjaja dalam Zaidan (2013; 90) menambahkan 3 

rangkaian kegìatan proses kebijakan, yaitu pembuatan kebìjakan, pengendaliaan 

pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan.  

 

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan  

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses, output, dan outcome 

yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam actor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan 

mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.  
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Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi pemerintahan adalah 

pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas pemerintaan tersebut.  

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang 

pemerintah daerah:  

1.  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang. 

2.  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengtrus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3.  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 

4.  Gubemur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

5.  Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat. 

6.  Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan 

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
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7.  Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang. 

Menurut Riplay (2008; 15) Implementasi merupakan tahapan yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Edwards III bahwa tampa implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan 

kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasikan kebijakan adalah 

aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dañ suatu kebijakan 

adalah aktivitas yang terithat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dañ suatu 

kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau 

outcome bagi masyarakat.  

Denovan dan Jackson Keban (2004;55) dalam keban menjelaskan, 

kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau 

kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk kebijakan dipandang sebagai 

serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses, kebijakan 

dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat 

mengetahui apa yang diharapkan dirinya yaitu program dan merupakan suatu 

proses tawar menawae dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode 

implementasinya.  

Kebijakan menurut Eulau dan Prewitt dalam (Awan 2010; 47) yaitu 

prosedur memformulasikan (mewujudkan) sesuatu berdasarkan aturan tertentu. 

Disebut juga bahwa kebijakan tersebut berbentuk nyata (praktis) dan kebijakan. 

Sedangkan menurut Thomas R Dye dalam (Awan 2010; 27), kebijakan dapat 

dipandang sebagai sebuah proses perumusan kebijakan yang ditetapkan, 
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dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap seperti problem 

identification,dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap seperti problem 

identification, formulasi, legitimation, implementation dan evolution.  

Selajutnya Eulau dan Prewitt dalam (Awan 2010; 26) menyatakan ada 

beberapa komponen kebijakan, yaitu:  

1) Niat (intention)  

2) Tujuan (goals)  

3) Rencana Atau Usulan (plans or proposals) 

4) Program  

5) Keputusan atau Pilihan (decision or choises)  

6) Pengaruh (affects).  

Menurut Kansil (2003; 190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan 

yang hams dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan 

aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 

mencapai tujuan tertentu.  

Tangkilisan dan Nogi (2003; 6) Pembuatan kebijakan merupakan sebuah 

aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dan aktivitas 

fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi prosfektif (masa depan) alternative 

(cadangan) dalam arah yang di kehendaki.  

Menurut Awang 2010; 49) bahwa tahapan-tahapan pemecahan suatu 

permasalahan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu:  

1.  Agenda of Government (agenda pemerintah)  
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2.  Formulation and legitimation of goals and program (formulasi kebijakan dan 

pengesahan tujuan program) .  

3.  Program implementation (implementasi program)  

4.  Evaluation of implementation perform and impact (menilai bagaimana 

implementasi kebijakan, perwujudannya dari dampak yang ditimbulkannya)  

5.  Decision absent the future (penentuan masa depan kebijakan)  

Dalam organisasi pemerintahan, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan di implementasi oleh aparatur pemerintah 

yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas sebagai abdi Negara 

dan masyarakat.  

Dalam Pamudji (2001; 34), Implementasi “Implementation” yang artinya 

pelaksanaan, implementation kemudian menjadi salah satu kata serapan yang di 

jadikan bahasa Indonesia menjadi Implementasi. Jadi implementasi merupakan 

suatu proses pelaksanaan dan suatu proses pelaksanaan dan suatu kegiatan.  

Menurut wahab (2004; 72) menyatakan bahwa implementasi adalah 

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik 

usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau 

dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Yang dimaksud dengan 

implementasi kebijakan yakni merupakan proses lebih lanjut dan tahap formulasi 

kebijakan.  
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Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan 

tindakan (action) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada taap 

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk 

merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Proses linpiementasi kebijakan publik dimulai dengan keluaran kebijakan 

dan organisasi kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematui 

output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, 

seingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang 

telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja imlementasi 

kebijakan. 

Implementasi kebijakan Nugroho (2004; 158) pada prinsipnya adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, implementasi kebijakan berarti 

usaha untuk memahami apa yang segalanya terjadi sesudah suatu program 

dirumuskan, serta melihat sejauh mana implementasi kebijakan dapat diterapkan 

dengan melihat faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Struktur 

Birokrasi dalam keberhasilan iimplementasi kebijakan  

1. Komunikasi  

Implementasikan dapat mencapai hasil dìingìnkan maka kebijakan tersebut 

harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group). Komunikasi 

adalah penyampaian tujuan dan sasaran tidak jelas, tidak memberikan pemahaman 

atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui samasekali oleh 

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi sesuatu penolakan atau 
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resistensi dan kelompok sasaran yang bersangkutan. Komunikasi menurut 

sadarmayanti adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang 

mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha 

mendapatkan saling pengertian. Jadi komunikasi disini memberikan arti yang luas 

karena tidak hanya menitik beratkan pada segi manusianya saja tetapi peralatan 

elektronik (komputer) mampu menj adj pengirim berita dalam suatu system 

komunikasi moderen. Oleh karena itu diperlakukan adanya tiga hal, yaitu (1) 

penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik 

pula, (2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan 

(3) adanya konsistensi yang dibenikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang 

dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan 

kebijakan yang bersangkutan.  

2. Sumberdaya  

Cheema dan Rondinelli mengatakan bahwa “keberhasilan suatu kebijakan 

dapat dilihat dan performasi kebijakan yang mencakup pencapaian tujaun, 

peningkatan kemampuan pemerintahan di unit-unit lokal guna merencanakan dan 

memobilisasi sumber daya, peningkatan akses fasilitas pemerintahan.  

Dalam implementasi kebijakan hams ditunjang oleh sumber daya baik 

sumber daya manusia, matrial dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan 

walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak 

akan berjalan efektif dan efisien. Sumber Daya adalah faktor penting untuk 

implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan 
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hanya akan tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk 

memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya 

memberikan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber Daya 

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

yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan fasilitas yang di butuhkan dalam 

pelaksanaan. 

3. Disposisi/sikap  

Disposisi adala sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti 

komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis implementor 

terhadap program.  

Edwards III mengatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan 

diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana 

untuk melaksanakan kebijakan, implementor baik harus memiliki disposisi yang 

baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang 

diinginkan atau ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan 

apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan 

maka proses proses implementasinya tidak menjadi efektif dan efisien. Jadi dalam 

implementasi kebijakan tidak boleh menjadi kesenjangan antara pembuat 

implementor kebijakan dan endaknya keduanya terjalin hubungan yang saling 

mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik.  
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4. Struktur birokrasi  

Mnurut Edward III, ada dua karakteristik utama dan struktur birokrasi 

yaitu prosedur operasi yang standar (standard operation procedure) dan 

fragmentasi. Standar operation procedure dikembangkan seba gai respon terhadap 

keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam 

bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan 

frakmentasi dan tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite 

legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi Negara 

dan alat kebijakan yang mempengarui organisasi birokrasi publik. Lima hal harus 

tergambar dalam suatu struktur birokrasi yaitu : (a) jenjang hirarki jabatan-jabatan 

manajerial yang jelas seingga terlihat siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, 

(b) pelembangan berbagai jenis kegiatan operasional sebagai jawaban terhadap 

pertanyaan “siapa yang berhubugan dengan siapa dan untuk kepentingan apa, (d) 

janingan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik yang 

bersifat institusional maupun individu; (e) hubungan antara satu satuan kerja 

dengan berbagai satuan kerja yang lainnya. Kesederhanaan prosedur di samping 

dapat melicinkan jalannya pelaksanaan kebijakan juga mengakibatkan timbulnya 

inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor.  

Adapun aktor-aktor implementasi menurut Anderson dalam Sollahuddin 

(2010; 100) yaitu dari kalangan pemerintah dan masyarakat dan diidentifikasi 

berasal dan kalangan birokrasi, legislate, lembaga peradilan, kelompok-kelompok 

penekanan dan organisasi-organisasi komunitas. Impelementasi juga dapat 
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diartikan sebagai suatu jembatan kebijakan untuk disampaikan kepada kelompok 

sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.  

1. Evaluasi terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan.  

Untuk mengetahui tinggi rendahnya dan baik buruknya pelaksanaan 

kinerja pengimplementasian maka evaluasi terhadap kinerja implementasi suatu 

kebijakan merupakan sesuatu hal yang penting. Sebagian besar para ahli 

kebijakan public berpendapat bahwa tahap akhir dañ proses kebijakan adalah 

tahap evaluasi. Menurut Erwan (2012: 100) Evaluasi terhadap kinerja adalah 

penerapan metode yang dipakai untuk dapat menjawab pertanyaan pokok dalam 

implementasi, yaitu apa isi dan tujuan dan suatu kebijakan, apa tahapan-tahapan 

yang hams dilakukan untuk mencapai tujuan dan suatu kebijakan tersebut, dan 

apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang 

dilaksanakan tersebut mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.  

Adapun menurut Ripley dalam Sollahuddin (2010: 126). Mengemukakan 

beberapa tujuan dan evaluasi implementasi, diantaranya:  

a.  Menjelaskan munculnya realitas.  

b.  Memberi eksplanasi atas pola-pola yang muncul.  

c.  Mengevaluasi proses implementasi dan dampak jangka pendeknya dengan 

maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dañ implementasi kebijakan.  

d.  Mengidentifikasi dan memberi rekomondasi atas kebijakan.  

e.  Mengidentifikasi serta memberi saran terhadap isi kebijakan. 
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2. Konsep Koordinasi Implementasi.  

James dalam Erwan (2012: 153) menyebutkan bahwa koordinasi 

merupakan suatu proses pemanduan sasaran dan kegiatan dan unit-unit kerja yang 

terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. O’Toole dan 

Montjoy dalam Erwan (2012:153) juga mengemukakan pendapat tentang 

koordinasi, ada 3 faktor pendukung untuk terjadinya koordinasi yang baik dalam 

implementasi yaitu:  

a. Authority (adanya wewenang)  

b. Common Interest (adanya ketertarikan! minat)  

e. Exchange (adanya kesepakatan)  

3. Pengaturan Implementasi Kebijakan  

Menurut Frangklin dkk (1986; 12) Kniteria pengukuran keberhasilan 

implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan path tiga aspek, yaitu: (1) 

tingkatan kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan 

birokrasi sebagai mana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran 

rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksana dan dampak (manfaat) 

yang dikehendaki dan semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut 

Goggin et al (1990; 20). Proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer 

informasi atau pesan dan institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah 

diukur keberhasilan kerja berdasarkan variable : (1) dorongan dan pelaksanaan 

pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara dan (3) dorongan dan pelaksana 

pada tingkat pusat dan daerah. 
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Variable dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh 

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

sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilthat 

melalui : (a) besar dana yang di alokasikan dengan asumsi bahwa semakin besar 

dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan 

(b) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan, kebijakan, konsistensi 

pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. 

Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas 

organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan 

maupun memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungan dengan 

struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber 

daya yang tersesia dalam organisasi dan dalam masyarakat.  

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan diatas, perlu pula 

dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan 

faktor lain hal ini sesuai dengan pendapatVan Meter dan Van Horn yang 

mengatakan bahwa hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan 

faktor lain adalah terdapatnya variable bebas yang saling berkaitan sekaligus 

menghubungkan antara kebijaka dengan prestasi kerja. Variable yang dimaksud 

adalah meliputi : ukuran dan tujuan kebujakan, sumber kebijakan, ciri atau sifat 

badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi 

kegiatan yang dilaksanakan, sikap para pelaksana dan Iingkungan ekonomi, social 

dan politik. Menurut Quade dalam proses implementasi kebijakan yang ideal 

alcan terjadi interaksi dan reaksi dan organisasi pengimplementasi, kelompok 
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sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan 

diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut di 

peroleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.  

Terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisi implementasi 

kebijakan publik, yaitu: (1) kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang 

diimpikan agar orang ytang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; 

(2) kelompok target, yaitu subjek harus berubah untuk memenuhi kebutuhan nya; 

(3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi 

pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan; (4) 

faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan. ketiga variable bebas yang di bedakan dengan tahap 

implementasi yang harus dilalui sebagai variable terikat.  

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup 

kesukuran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok 

sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk dan ruang lingkup perubahan 

perilaku yang diingginkan. Variabel kemampkuan kebijakan untuk 

mensistemisasikan proses implementasi mencakup kejelasan dan konsistensi 

tujuan, aturan keputusan dan hadan pelaksana, aturan keputusan dan bahan 

pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pthak luar. Vaniabel 

dìluar kebìjakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup kondìsì 

sosial ekonomi dan tehknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya yang di 

miliki kelompok, dukungan dan pejabat atasan dan komitmen dan kemampuan 
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kepemimpinan pejabat pelaksana. Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan 

melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup output kebijakan badan 

pelaksan, kesedian kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dampak nyata 

output kebijakan, dampak output kebijakan sebagai mana yang dipersepsikan dan 

perbaikan. Keban (2007; 16)  

 

2.3 Retribusi Izin Gangguan  

Retribusi pada dasarnya memìliki ciri yang sama dengan pajak, kecuali 

dalam hal imbalannya yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.  

Unsur yang melekat path pengertian retribusi adalah:  

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;  

2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan;  

3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara;  

4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan  

5. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.  

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa 

atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang 

atau badan. Karena kontra-prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dan sudut 

sifat paksaanya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Apabila manfaat 

ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara 

yunidis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.  

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi 

Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial yang meliputi:  
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1.  Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  

2.  Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 

Pasal 1 dijelaskan bahwa: 

1.  Izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada 

orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 

kerugian atau gangguan. 

2.  Usaha adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang 

berdasarkan atas hukum denda atau persetujuan memakai atau menguasai 

suatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan usaha nafkahnya atau 

perusahaanya, yang untuk mendirikanya atau memperluasnya menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.  Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang 

gudang, ruang penimbunan pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainya yang 

digunakan untuk penyelenggaraan usaha. 

Menurut Yani 2004; 84) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya 

tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tui uan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta 

sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Alunad 

Yani, 2004 : 64).  



 
 

31 

Pengertian Gangguan (HO) Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya 

disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada 

orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian 

dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu adalah 

retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dasar  

Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah.  

a.  Gangguan adalah segala perbuatan danlatau kondisi yang tidak 

menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman 

danlatau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.  

b.  Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat 

usahalkegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat 

menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat 

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah.  

Pelaksanaan pengurusan perizinan tersebut khususnya izin gangguan 

Laundry dimana pengusaha yang bertujuan:  

1.  Dengan pengurusan di BPTPM terdaftarnya usaha sebagai bukti sah. 
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2.  Dengan memiliki izin gangguan pemilik usaha memiliki syarat sah dalam 

berwirausaha. 

3.  Serta keamanan dan kenyamanan dalam pengurusan terjamin pelayananya. 

Ketentuan Perizinan:  

1.  Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya 

di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak 

termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat 

dan daerah, diwajibkan untuk memiliki izin gangguan dan izin tempat usaha;  

2.  Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan ,memperluas atau 

mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran 

diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) dan study evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL). 

Beberapa Indikator yang terkait dalam penelitian penulis pada peraturan 

daerah kota pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan yaitu 

1.  Ketentuan Perizinan  

a.  Pasal 2 ayat I dikatakan Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan 

kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan 

wajib memiliki Izin Gangguan dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  

b.  Pasal 2 ayat 2 Kegiatanlusaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan 

indeks gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana 

tereantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.  

c.  Pasal 3 ayat 1 Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib 

mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.  
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2.  Tata cara dan persyaratan perizinan  

a. Untuk memperoleh Izin Gangguan dilakukan dengan cara mengajukan 

permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian.  

b. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan dengan 

melengkapi persyaratan sebagai berikut:  

a)  Pas Foto 3x4 cm berwarna 2 lembar  

b)  Menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy KTP  

e)  Skema lokasi tempat usaha  

d)  Foto copy Akta Perusahaan (apabila berbadan hukum)  

e)  Surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir) 

f)  Foto copy surat izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan  

g)  Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran  

h)  Foto copy sertifikat tanah  

j)  Foto copy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)  

j)  Surat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)  

k)  Surat rekomendasi camat setempat (kecuali untuk perkantoran dan 

pertokoan)  

1)  Pertimbangan tekriisl rekomendasi dan instansi teknis sesuai denganjenis 

usaha (jika dianggap perlu)  

m)  Bagi usaha gangguan intensitas tinggi atau besar wajib memiliki 

dokumen lingkungan yaitu ; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 

(SPPL) atau Usaha Kelola Lingkungan (UKL)/Usaha Pemantauan 
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Lingkungan (IJPL), atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  

n)  Hal-hal yang belum diatur dalam persyaratan tersebut di atas diatur 

dengan Peraturan Walikota (Perwako)  

3.  Struktur dan besarnya tarif retribusi  

a.  Retribusi dihitung didasarkan atas perkalian Luas Tempat Usaha, Indeks 

Gangguan, Indeks Lokasi Jalan dan Tarif Satuan Retribusi Gangguan. 

b.  Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas ruang 

kantor, ruang penjualan ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, 

ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan 

usaha.  

c.  Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

berikut: .  

Tabel 2.1 Indek gangguan   

No.  Kategori intensitas gangguan  Indeks gangguan 

1 Jenis usaha dengan  intensitas gangguan kecil  1 

2 Jenis usaha dengan  intensitas gangguan sedang  1,5 

3 Jenis usaha dengan  intensitas gangguan besar  2 

Sumber ; Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan 

d. Indek Lokasi dìtetapkan sebagaì berikut:  

Tabel 2.2 Indek gangguan   

No.  Kategori intensitas gangguan  Indeks gangguan 

1 Lokasi/ lingkungan  1 

2 Kolektor  1,5 

3 Arteri  2 

Sumber ; Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan  

e.  Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha.  

f.  Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:  
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1)  Untuk Luas Ruangan 01 sld 100 m2 ... Rp 8.000,00/m
2
  

2)  Untuk Luas Ruangan 101 s/d 200 m2 ... Rp 7.000,00/m
2
  

3)  201 m2 keatas dikenakan biaya tambahan Rp 1.000,00/m
2
  

Penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 200 meter.  

4.  Pengawasan dan sanksi administrasi  

a.  Pembinaan/Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan 

oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  

b.  Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) setiap bulan dañ besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau 

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 

Daerah.  

e.  Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 

dengan Surat Teguran.  

d.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penagihan Retribusi 

diatur dengan Peraturan Walikota.  

Selain diwajibkan memiliki izin gangguan, Pemerintah kota pekanbaru 

juga menerapkan sanksi kepada pemilik usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 

Tahun 2012 Pasal 22 yang menyebutkan:  

1)  Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat 

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 
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denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 

2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah 

pelanggaran. 

3)  Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam 

keadaan sangat membutuhkan / mendesak Walikota Pekanbaru dengan surat 

perintah menutup/menyegel suatu tempat usaha. 

 

2.4 Pandang Islam Pelaksanaan Kebijakan  

Islam adalah agama yang sangat sempuma ajaranya, tidak hanya 

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

yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak.  

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan 

kehidupan disegala aspek kebidupan, seperti agama, ekonomi, sosia! budaya, 

politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah 

mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual 

dan kultural. Sumber ajarannya berasal dan Al-Quran dan Hadits. 

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pemah terlepas dan 

Islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan 

pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah 

tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak 

mengikutinya.  
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Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu 

apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak 

mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan 

hanya manilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak 

dilaksanakan pemerintah.  

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan 

kebijaksanaan. yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan 

masalah. Berikut komentar Al-Quran tentang kebijaksanaan pemerintah, Allah 

SWT berfirman: 

 

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

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau 

yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan. “ (QS An-Nisaa’ (4) Ayat 135)  

 

Tafsir dan ayat diatas menurut M. Quraish Shihab adalah setelah 

mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini 
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hasil dañ segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahai 

orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi 

sebenar-benamya, menj adj saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan 

kehadiran ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi 

karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri 

atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.  

Hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan 

keadilan menjadi sifat yang melekat pada diñ kamu dan kamu laksanakan dengan 

penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. 

Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu. 

Dan ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam 

pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat 

tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada 

itu kebijakan yang dihasilkan hams memiliki dasar yang jelas dan tidak 

bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.  

Sebagai rakyat yang mempunyai pemimpin kita diminta untuk tant kepada 

pemimpin beserta perintahnya selama tidak bertentangan kepada ajaran islam.  

Allah SWT berfirman:  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat rentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan han kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (surat 4. An nisaa’: 59)  

 

Sebagai seorang muslim, kita juga diperintahkan untuk selalu taat kepada 

pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. Sebagaimana sabda rasulullah 

SAW: Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpin mu), dalam 

masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, 

dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan 

sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa’i).  

Kemudian dalam melaksanakan pelayanan kepada orang lain hendaknya benar-

benar bersih tanpa adanya pungutan lebih dan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendapatkan pelayanan yang cepat. Allah SWT benar-benar mengancam dengan 

siksaan yang pedih bagi orang-orang yang manipulasi hal yang benar karena hal 

tersebut riba, sebagaimana firmannya dalam surat (AL-Muftafifm Ayat 1-6): 

 

Artinya: Kecelakaan besar/ah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang orang 

yang apabila menerima takaran dan orang lain, mereka meminta lebih dipenuhi 

dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mere/ca 

mengurangi. Tindakan orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka 

akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia 

berdiri menghadap tuhan semesta alam? “(AL-Mutafifin 1;6) 

 

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
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dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 

penelitian perlu dijadikan bagian sendiri adalah penelitian terlebih dahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini meliputi:  

1.  Tuty Alawiyah 2016 dengan judul Analisa factor penghambat implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Izin Gangguan (HO) (Studi Kasus Usaha Laundry di Kecamatan Tampan). 

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan teknik 

incidental sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi 

perda tidak beijalan dengan baik dikarenakan masih adanya usaha laundry 

berdiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya, banyaknya laundry tidak 

mengurus izin gangguan serta masih berdampak terhadap lingkungan 

disekitarnya sefla kurangnya sosialisasi dañ pemerintah daerah mengenai 

perda tersebut.  

2.  Penelitian oleh Fakhri Ramadhan 2013 dengan judul Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban 

Umum Tertib Usaha Wamet di Kecamatan Tembilahan ini menggunakan 

analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknis sensus. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi peraturan Daerah Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Usaha Wamet di Kecamatan 

Tembilahan berjalan kurang baik sesuai dengan rekaputilasi tanggapan 

responden atas 4 indikator yang diteliti yaiitu dengan skor 266 dengan 

interval 256-371 (kurang baik).  
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2.6 Kerangka Pikiran  

Konsep kerangka pemikiran daei skripsi penulis yang berjudul 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Gangguan (Studi Izin Gangguan Loundry Di Kecamatan Marpoyan 

Damai Kota Pekanbaru) di jelaskan pada gambar dibawa ini :  

Gambar 11.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi penelitian 2016 

 

2.7 Devinisi Konsep  

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam 

pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar 

pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya:  

1.  Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian ifti ditunjukkan pada orang, 

baik itu dari jabatan strukturalnya atau keahliannya, dengan 

mengidentifikasikan mengenai pelaksanaan atau penerapan program.  

2.  Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana Badan Pelayanan Modal dan 

Pelayanan Perizinan Tertentu (BPMP2T) Kota Pekanbaru dalam memberikan 

pelayanan pemberian izin usaha Laundry.  

Ketentuan 

perizinan  

Tata cara & 

persyaratan 

perizinan  

Struktur & besarnya 

tarif retribusi 

Pengawasan & 

sanksi administrasi  

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Gangguan  
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3.  Usaha Laundry adalah salah satu tempat usaha yang dikunjungi oleh 

masyarakat umum dengan memiliki izin usaha yang berdasarkan peraturan 

yang berlaku yang ditetapkan oleh Negara maupun pemerintah daerah 

tersebut.  

 

2.8 Konsep Operasional  

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep  Variabel 

Indikator dan Sub Indikator agar pembaca mudah memahami maksud dan tui uan 

penulis. diantaranya:  

Tabel 2.3 konsep variabel indikator dan indikator  

Variabel  Indikator  Sub indikator  

Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Gangguan 

Ketentuan perizinan  1.  Kewajiban memiliki 

Izin Gangguan 

2.  Intensitas gangguan 

besar, sedang dan 

kecil. 

3.  Berlaku selama 5 

(lima) tahun  

 Tata cara dan persyaratan 

perizinan  

1.  Mengajukan 

permohonan tertulis. 

2.  Melengkapi 

persyaratan perizinan 

 Struktur dan besarnya 

tarif retribusi  

1.  Tarif retribusi  

2.  Besar tarif retribusi 

sesuai dengan 

ketetapan.  

 Pengawasan dan sanksi 

administrasi  

1.  BPTPM Kota 

Pekanbaru melakukan 

pengawasan  

2.  Sanksi administrasi 

berupa bunga besar 

2%  

3.  Memberikan surat 

teguran  

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Gangguan 



 
 

43 

2.9 Definisi konsep  

1.  Kebijakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan dalam penerapan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Gangguan yang mengandung bahwa setiap londry diharuskan memiliki izin 

gangguan.  

2.  Implementasi kebijakan yaitu penerapan dan kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah Daerah.  

3.  Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.  

4.  Tempat Usaha adalah Ruang kantor, pabrik, ruang penjualan, ruang took, 

ruang gudang, ruang perimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya 

yang digunakan untuk menyelenggarakan usaha.  

5.  Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 

pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian 

dan gangguan. 

6.  Pemegang izin Gangguan adalah setiap orang atau badan atas nama siapa izin 

gangguan diberikan.  


