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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Implementasi 

 2.1.1 Defenisis Implementasi  

 Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penenrapan. Artinya yang dilaksanakan dan 

diterapkan adalah kebijakan yang telah dirancanag untuk kemudian 

dijalankan sepenuhnya. kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan 

bangunan yang dibuat oleh seorang insiyur bangunan tentang rancangan 

sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan 

oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak 

mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan 

rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan 

hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah 

dibuat kareana rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit 

dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu. Maka 

implementasi kebijakan juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya 

apa yang telah dirancangkan dalam kebijakan untuk dijalan dengan 

segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila 

yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpangdari yang telah 

dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan 
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implementasi. Rancangan kebijakan dan implementasi kebijakan adalah 

sebuah system dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya 

dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting 

sekali pemahaman pegawai serta actor lapangan lain yang terlibat dalam 

proses kebijakan. 

 Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya 

mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi 

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu 

system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan”(Usman, 2002:70). 

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul 

Implementasidalam birokrasi pembangunan mengemukakan 

pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut 

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan unutk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 

2004:39) 

 Menurut (Hanifah Harsono, 2002:67) mengemukan pendapatnya 

mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses unutk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam 
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administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan 

suatu program. 

2.1.2 Implementasi Kebijakan 

 Beberapa pendapat para ahli yang dikutip dari dalam buku 

(Harbani Pasalong, 2008) Implementasi Kebijakan menurut Bernadine R. 

wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu 

rencana kedalam praktik. 

 Dalam buku (Edi Suharto,2005), bahwa Hinggis mendifinisikan 

implementasi sebagai rangkuman dan berbagai kegiatan yang 

didalamanya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk 

mencapai sasaran strategi. Pendapat yang tidak jauh berbeda di 

ungkapkan oleh Gordon, implementasi perkenanaan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.  

 Van Meter dan Van Horn dalam buku (Solichin Abdul Wahab, 

2004:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai tidakan tindakan 

yang dilakukan baik oleh individu-individu\ pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelopmpok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digaris dalam keputusan 

kebijaksanaan. 
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 Berdasarkan uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. akan tetapi 

pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih 

dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk 

atau tidak bagi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan 

tidak tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan 

masyarakat. 

 Adapun faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan dan 

penghambat implementasi adalah sebagai berikut: 

2.1.3Faktor Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 

 Sebagai mana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses 

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

periklaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 

sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi 

dan sosial yang lansung atau tidak lansung dapat mempearuhi prilaku 

semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruhi terhadap 

dampak, baik yang negative maupun positif. 

 oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari pada 

implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang 
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hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan 

bagi pelaksananya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat 

dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana atau penerapan kebijakan 

dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan 

dampak atau hasil yang positif bagi pemecah permasalahan yang 

dihadapi. 

 Asumsi yang dibangun mengenai konsep keberhasilan 

imlementasi kebijakan adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya 

maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi 

kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan. 

 Menurut Meter dan Horn, merumuskan secara sederhana bahwa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implemtasi adalah faktor 

dukungan sumber daya, karasteristik pelaksanaan kebijakan, daya 

tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. 

 Salah satu pendapat yang singkat dan tegas tentang keberhasilan 

atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. 

Weimer dan Aidan R. Vining dalam buku (Harbani Pasalong, 2008), 

setelah mempelajari berbagai literature tentang implementasi, menurut 

mereka ada tiga faktor umum yang memepengaruhi keberhasilan 

kebijakan yaitu: 
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a. Logika yang digunakan oleh susatu kebijakan, yaitu sampai 

berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau 

seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan–kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 

b. Hakekat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua 

pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu 

assembling produktif. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan, komitmet untuk mengelola pelaksanaannya. 

Sedangkan menurut George C Edwards dalam buku Leo Agustino 

(2006 : 149), dalam pandangannya implementsi kebijakan dipengaruhi 

empat indikator yaitu : 

a. Komunikasi. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

harus dikemunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi, jika sasaran dan tujuan 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama 

sekli oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akn terjadi 

resistensi dari kelompok sasran. 

b. Sumber daya. Sumber daya merupakan factor penting untuk 

implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya 

kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 
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dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber 

daya untuk melaksanankan maka implementasi tidak akan 

berjalan dengan baik. 

c. Disposisi. Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang 

dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat 

demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik 

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang telah direncanakan dan sebaliknya. 

d. Struktur Birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting 

dari setiap organisasi yang standara atau SOP (standard 

operating procedures) 

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsosno, 2005) terdapat 

enam inkator yang memberi pengaruh terhadap implementasi kebijakan, 

yaitu : 

a. Standar dan sasaran kebijakan, menurut kedua pakar ini harus 

jelas dan terukur sehungga dapat direalisir. Apabila standard an 

sasaran kabur , maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah 

menimbulkan konflik diantara agen pelaksana. 

b. Sumber daya implementasi kebijakan memerlukan sumber 

daya baik manusia maupun non manusia. 

c. Hubungan antara organisasi. Dalam banyak program, 

implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 
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dengan instasi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja 

sama dengan instansi lain agar sasaran kebijakantercapai. 

d. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi, yang semua itu akan mempengaruhi implementasi 

dan suatu kebijakan. 

e. Kondisi social politik dan ekonomi yang mencakup sumber 

daya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauh 

mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan 

bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini public 

yang ada dilikungan dan apakah elit politik mendukung 

implmentasi kebijakan. 

f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting 

yakni: 1). Respon implementor terhadap kebijakan yang akan 

mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakanyang 

mempengaruhi kemauan untuk  melaksanakan kebijakan; 2). 

Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; 3). Intensitas 

disposisi implementor. 

2.1.4 Faktor Pengahambat Implementasi 

 Orang yang beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan 

pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para 

pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh akan 
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tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya 

rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

 Menurut J.A.M Marse dalam buku (Tangkilisan. 2004:10), 

mengatkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan 

kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: 

1. Isi kebijakan: Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya 

isi tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan 

ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan 

itu sendiri. 

2. Informasi: Terjadi kekurangan informasi, maka dengan mudah 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada 

objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan hasil-hasil 

daripada kebijakan tersebut. 

3. Dukungan: Sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika 

tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat 

dalam kebijakan tersebut. 

4. Pembagian potensi: yaitu pembagian potensi antara para actor 

pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan 

deferensiasi tugas dan wewenang. 
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Sedangkan menurut James Anderson ( dalam Bambang Sugono 1994 

: 144) factor-faktor yang menyebabkaan aanggota masyarakat tidak 

mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu: 

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hokum, dimana 

terdapat beberapa peraturan kebijakan yang bersifat kurang 

mengikat individu-individu. 

2. Kaarena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau 

perkumpulan diamana mereka mempunyai gagasan atau 

pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hokum. 

3. Adanaya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat 

dengan cara melawan hokum. 

4. Adanaya ketidakpastian hokum kebijakan ,yang mungkin saling 

bertentanagnsatu sama lain. 

5. Suatu kebijakan ditentang secara tajam karean ada nilai atau adat 

yang dianut masyarakat secara luas. 

Artinya sebuah kebijakan tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan 

harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut 

sebagai Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ditunjukan unutk menilai 

sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada 

konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan unutk 

melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di 

lapangan.  
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2.2 Konsep Kebijakan Publik 

 Kebijakan public menurut Chandler dan Plato dalam buku 

(Harbani Pasalong :2008:38)adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumber-sumber daya yang ada untuk memecah masalah public atau 

pemerintah  

 David Easton dalam buku (Miftah Thoha, 2003:62) 

mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah alokasi nilai otoritatif 

untuk seluruh masyrakat, akan tetapi hanya pemerintah yang dapat 

berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan 

adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. 

 Edwards dan Ira Sharkansky dalam buku (Irfan Islamy,2003:18) 

kemudian mengatakan bahwa kebijakan Negara itu dapat ditetapkan 

secara jelas dan peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam 

bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-

program dan tindakan –tindakan yang dilakukian pemerintah. 

 Menurut Thomas R. Dye dalam buku (Edi Suharto, 2005:44) 

Kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan 

kebijakan public itu meliputi semua tidakan pemerintah, jadi bukan 
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semata-mata pernyataaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah 

saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun 

termasuk kebijakan Negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang 

tidak dilakukan” oleh pemerintah akan pengaruh yang sama besarnya 

dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.  

 Wiliam N. Dunn dalam buku (Kristian Widya W, 2006) 

mengatakan kebijakan public adalah pola ketergantungan yang kompleks 

dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-

keputusan unutk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintahan. 

 Untuk memahami berbagai definisi kebijakan public, ada baiknya 

jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan 

public yaitu: 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. kebijkan public adalah 

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan 

pemerintah yang memiliki kewenangan hokum, politis dan 

financial untuk melakukannya. 

2. Sebuah reaksi terhadap krbutuhan dan masalah dunia nyata. 

kebijakan public berusaha merespon masalah atau kebutuhan 

kongkrit yang berkembang di masyarakat. 
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3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. kebijakan 

public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan 

terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang idbuat 

untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang bnayak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. kebijkan public pada umumnya merupakan tindakan 

kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun. kebijkan 

public bisa juga dirumuskan berdasarkan kenyakinan masalah 

sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah 

ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa 

orang actor. Kebijakan public berisi sebuah pernyataan atau 

justifikasi terhadap langka-langka atau rencana tindakan yang 

telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum 

dirumuskan. keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijkan 

public bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh 

beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 

Merujuk uraian definisi kebijkan public diatas dapat dikatakan bahwa 

: 1) kebijakan public harus berorientasi kepada kepentingan public, 2) 

Kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 

pemerintah, 3) Kebijakan public adalah tindakan pemilihan alternative 
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untuk dilaksanakan atau tidak untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi 

kepentingan publik. 

 Jadi idealnya suatu kebijakan public adalah 1) kebijakan public 

untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, 

2) kebijakan public unutk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan kareana 

didasarkan pada kepentingan public itu sendiri. 

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu : 

1) Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, 2) Redistributive, yaitu 

mendristribusikan kambali kekayaan yang ada, atau mengambil kakayaan 

dari yang kaya memberikan kepada yang miskin, 3) Distributive, yaitu 

melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber 

daya tertentu, dan 4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi 

Negara.  

2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 4 Tahun 2004 Tentang 

Perizinan Penangkaran Sarang Burung Wallet. 

 Kewenanagan membuat Peraturan Daerah (perda), merupakan 

wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah 

dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah  

 Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan 

persetujuan bersama DPRD. Untuk penyelenggaraan otonomi yang 
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dimiliki oleh Provinsi\Kabupaten\Kota, serta tugas pembatuan. Perda 

pada dasarnyamerupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan cirri khas 

masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah, tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat 

setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. 

 Karena Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-

undangan pada umumnya, 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 keberhasilan 

6. kejelasan rumusan 

7. keterbukaan 

Dari beberapa asas diatas, dapat disimpulkan bahwa perda yang 

baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain : 

1. Memihak pada kepentingan rakyat banyak 

2. Menjujung tinggi hak asasi manusi 

3. Berwawasan lingkungan dan budaya. 



31 
 

 

Beberapa hal diatur dan akan mendapatkan sanksi apabila terbukti 

melanggar peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 

tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet yaitu : 

1. Pada pasal 6 disebutkan “seluruh wilayah Kabupaten Siak terbuka 

unutk pengusaha dan penangkaran sarang burung wallet dengan 

tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

2. pada pasal 7 disebutkan bahwa “setiap pengusaha penangkaran 

sarang burung wallet dihabitan buatan berkewajiban mematuhi 

ketentuan rencana tata ruang Kabupaten Siak, seperti peruntukan 

pelabuhan udara, perkantoran, perdagangan, perekonomian dan 

kawasan pasar.” 

3. Pasal 12 berbunyi “ setiap pengusahaan sarang burung wallet 

berkewajiban memiliki izin pengusaha penangkaran sarang 

burung wallet yang diterbitkan oleh kepala daerah.” 

Dengan harapan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 

2008 tentang izin pengusaha penangkaran sarang burung wallet bisa 

berjalan efektif. Kemudian pemerintah daerah memuat sanksi didalam 

perda tersebut, yaitu berupa disebutkan pada bab XI pasal 26 ayat 1 yaitu 

setiap orang atau badan yang melanggar pasal 6, 7, 12, 19, dan pasal 24, 

dipidana dengan pidana kurungan paling laama 6 bulan dan denda paling 

banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta). 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Hendriyani (2014) tentang Implementasi 

izin pengusaha penangkaran sarang burung wallet di Kabupaten Siak 

berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008. Menjelaskan bahwa 

pelaksanaan izin pengusaha penangkaran sarang burung wallet di 

Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah 

Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan masih banyak para pengusaha 

penangkaran sarang burung wallet yang belum memiliki izin pengusaha 

penangkaran sarang wallet. Dimana faktor Kendala dalam pelaksanaan 

izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di Kabupaten Siak 

menurut penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau 

badan yang melakukan penangkaran sarang burung wallet yang rendak 

untuk mengurus izin, kelalaian dari pengusaha itu sendiri serta syarat-

syarat dan prosedurnya yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan 

dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap 

para pengusaha yang melanggar peraturan daerah tentang pengusahaan 

penangkaran sarang burung wallet. 

Berdasarkan hasil penelitian  Febri Ersaputri (2016) tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2003 tentang perizinan 

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet di kabupaten Berau. 

Dimana hasilnya menjelaskan bahwa belum adanya penyampaian 

informasi dari pihak BPPT sehingga rata-rata pengusaha tidak memiliki 
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izin, mengenai sumber daya alam belum bisa dikatakan baik. dari faktor 

disposisi kurang optimal dikarenakan tidak tegasnya sikap pelaksana 

pada pemilik penangkaran yang tidak memiliki izin. dari struktur 

birokrasi sudah terklaksana dengan baik ini dibuktikan dengan proses 

yang tidak berbelit dan tidak mempersulit pengusaha yang ingin 

mengurus izinnya dan usdah sesuai dengan SOP. dan faktor 

penghambatnya antara lain tidak terjalinnya komunikasi antara pihak 

BPPT dengan pemilik penangkaran, kemudian kurang tegasnya sikap 

pelaksana kepada pengusaha yang tidak memiliki izin dan belum adanya 

anggaran untuk pelaksanaan peraturan daerah No 4 Tahun 2003 tentang 

perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet.  

2.5 Pandangan Islam Tentang Kebijakan Publik 

 Dalam hal kebijakan pemerintah tidak terlepas dari ajaran islam. 

jauh sebelum ilmuan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan 

pemerintah ini, Al-Quran dan Hadits telah membicara hal Itu, semua 

telah tertuang didalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau 

tau tidak mengikutiny. 

 Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan dan 

pengambilan kebijakan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada 

untuk memcahkan masalah. berikut komentar Al-Quran tentang 

kebijakan pemerintah: 
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QSAn-nisaa’ (4) Ayat 135, telah berfirman Allah : 

ىا  ُ ىو كُ ىا  ُ ى مَ َه آ ي ذِ َّ ل ا ا  هَ ُّ ي َ أ ا  َ وِ ي َ أ مْ  كُ ِس ُ ف ْ و َ أ  ًٰ َ ل ْى عَ َ ل َو  ِ ّلِِلَّ ءَ  ا دَ َ ه ِط شُ سْ ِ ق ْ ل ا ِ ب َه  ي ِم ا ىَّ َ ق

ىا  عُ ِ ب َّ ت َ ت ََل  َ ۖ ف ا  مَ هِ ِ ب  ًٰ َ ل ْو َ أ  ُ اّلِلَّ َ ف ا  يرًّ ِ ق َ ف ْو  َ أ ا  ًّ ّ ي ِ ى غَ ْه  كُ َ ي ْن  ِ إ  ۚ َه  ي ِ ب َر ْ ق َ ْْل ا َو ِه  يْ دَ ِ ل ا َى ْ ل ا

نَّ  ِ إ َ ف ىا  ُض رِ عْ ُ ت ْو  َ أ وا  ُى ْ ل َ ت ْن  ِ إ َو  ۚ ىا  ُ ل دِ عْ َ ت ْن  َ أ ٰي  َى َ ه ْ ل ا ا يرًّ ِ ب َخ ىَن  ُ ل مَ عْ َ ت ا  مَ ِ ب َن  ا كَ  َ َّللاَّ  

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 kaya 

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka 

janganlah kamu nmengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan”. 

Dari 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 harus 

memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan 

Sunnah. 
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2.6 Definisi Konsep 

 Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat 

abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk 

memudahkan penelitian, maka dimasukan beberapa batasan yang 

berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi 

konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok 

batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah 

dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public 

atau pemerintah. 

2. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam suatu keputusan kebijakan. 

3. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 adalah serangkaian 

tindakan yang diambil untuk terlaksananya Perda Nomor 4 Tahun 

2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet 

di Kabupaten Siak dalam berbagai hal : Perizinan, Pengawasan 

dan Pengendalian, serta kewajiban dan sanksi. 

4. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian 

besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk 
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bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung 

walet. 

5. Sarang burung walet habitat buatan adalah sarang burung walet 

yang dikelola oleh pengusaha pada suatu bangunan dalam bentuk 

apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukkan atau 

disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet 

dan berada diluar habitat alami. 
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1.7 Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

perizinan 

penangkaran sarang 

burung wallet 

1.perizinan a. Persyaratan pengajuan permohonan. 

b. Pusat kota Kecamtan Tualang yaitu 

kelurahan Perawang tidak termasuk daerah 

penangkaran wallet. 

c. Loksai penangkaran berjarak minimal dari 

kota 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum 

dan sosial. 

2. pemanenan a. Pemanenan sarang burung wallet hanya 

dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 

sampai dengan 16.00 WIB. 

b. Pemanenan dengan cara penen tetasan 

minimal 1 kali dalam 1 tahun. 

c. Pemanenan dengan cara penen rampasan 

dapat dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. 

3.Pengawasan 

dan 

pengendalian 

a. Pengawasan dan pengendalian terhadap 

kegiatan teknis pengusaha penangkaran 

sarang burung wallet dilakukan oleh Dinas 

Kehutanan secara berkala minimal 1 kali 

dalam 3 bulan. 

b. pengawasan dan pengendalian sarang burung 

wallet terhadap dampak lingkungan 

dilakukan oleh badan pengendalian Dampak 

Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) 

minimal 1 kali dalam 3 bulan. 

c. Melakukan sosialisasi Perda No 4 Tahun 

2008 Kepada Pengusaha wallet. 

4.Kewajiban a. membuat dan menyampaikan laporan berkala 

setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Daerah 

melalui Kepala Dinas Kehutanan. 

b. membuat laporan berkala setiap 6 bulan 

sekali tentang pengelolaan lingkungan 

kepada Kepala Daerah melalui Bapedalda. 

c. setiap pemanenan sarang burung wallet wajib 

dicatat dan dilaporkan tertulis kepala Kepala 

Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan. 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008. 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. 

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas tentang variabel penelitian dan indicator-indikator yang 

menetukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam skema berikut : 
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Gmabar 2.1 

bagan kerangka pemikiran penelitian mengenai implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet Kecamatan 

Tualang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 

Tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet 

Perizinan Pemanenan 

 

 

Pengawasan 

dan 

pengendalian 

Kewajiban 

Ketertiban Pengusaha Penangkaran 

Sarang Burung Walet 


