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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Edi Suharto, 2005:44) menjelaskan bahwa kebijakan publik

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan

apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya)

karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu

sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini

disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai

pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Kebijakan Publik menurut David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan

bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif  untuk seluruh masyarakat, akan tetapi

hanya pemerintahlah 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 Sharkansy  (Irfan Islamy, 2003:18) kemudian mengatakan bahwa

kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-

undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-

program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan, yang membedakan istilah “policy”

sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota
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masyarakat, dengan istilah “discretion” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuitis untuk

satu hal. Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “polis” dalam bahasa Yunani

(Greek) artinya “Negara Kota“. Dalam bahasa latin yaitu politik atau Negara. Bahasa inggris

lama (Middle Inglish) dinilai policie yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau

administrasi pemerintah (Dunn,2003:27).

Dilihat dari defenisi kebijakan yang dikemukakan oleh Abdul Latief (2005:88) yang

mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu, prilaku seseorang

terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau

instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada

rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah

kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan

sasaran yang ingin dicapai.

Lebih lanjut Nyimas Dwi koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan

pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijakan

tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan

yang berorientasi pada tujuan.

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat

pemerintah.

3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan

merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk

melakukan sesuatu.

4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
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5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan

pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatip).

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi

berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan

rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan

publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan

permasalahan-permasalahan tersebut.

Untuk memahami berbagai definisi Kebijakan Publik, ada baiknya jika kita

membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang

dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan

hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik

berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di

masyarakat.

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya

bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau

strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang

banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan

publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk  memecahkan masalah

sosial. Namun, kebijakan publik biasanya juga dirumuskan berdasarkan keyakinan

bahawa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang

sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
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5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan

publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau

rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah makasud atau janji yang

belum dirumuskan. Keputusan yang dirumuskan dalam kebijakan publik bisa

dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga

pemerintah.

Merujuk uraian definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa : 1) kebijakan

publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 2) kebijkan publik dibuat oleh

pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 3) kebijakan publik adalah tindakan

pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi

kepentingan publik.

2.1.1 Perda

Peraturan Daerah (Perda)

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan publik diatas dapat dilihat bahwasanya

kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat atas dasar masalah-masalah yang ada

dimasyarakat oleh karena itu kebijakan publik sering dikaitkan dengan peraturan

daerah/perundang-undangan karena  Perda merupakan sarana dalam penyelenggaraan

otonomi daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan

persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh

provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Sehingga peraturan daerah juga sering

disebut sebagai kebijakan publik.  Kewenangan membuat peraturan daerah (perda),

merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah.
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Kewenangan 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 dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta

tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing

daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai

kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Pada hakikatnya pemerintah kota berkewajiban memberikan perlindungan dan

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduknya yang berada didalam

dan diluar wilayah kota. Dan penjelasan isi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5

tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu :

1. Pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan umum yaitu seluruh arti atau pengertian

2. Hak dan kewajiban terdapat pada pasal 2,3,4

3. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan didalam pasal 65 BAB IX ayat (1)

tentang sanksi administratif menyatakan bahwa : “Setiap penduduk dikenakan Sanksi

Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu dalam pelaporan

peristiwa kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk dan denda dikenakan

sebesar 100% dari biaya retribusi dokumen kependudukan”.

4. Pada pasal 66  ayat (2) denda administratif  sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1)  yang berbunyi : “ Setiap penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda
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apabila melampaui batas waktu dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan

dalam hal pencatatan sipil sebesar 100% dari biaya retribusi dokomuen kependudukan

kecuali kelahiran dan kematian”. besarnya denda ditentukan.

5. Pengelolaan Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan terdapat pada pasal 60

6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian ada 2 bagian yaitu :

a. Bagian pertama menjelaskan tentang Pembinaan yaitu terdapat pada pasal 63.

b. Bagian kedua menjelaskan tentang Pengawasan dan Pengendalian yang terdapat

pada pasal 64.

Kemudian pemerintah daerah kota pekanbaru juga memuat sanksi pidana di dalam

perda tersebut, yaitu berupa BAB XI  pada pasal 70 ayat 1 yaitu “Barang siapa melanggar

ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah kota pekanbaru ini dapat diancam dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah)”.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1999:137), Implementasi Kebijakan merupakan suatu

upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-saran tertentu dan dalam urutan

waktu tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab 2004:65), merumuskan

secara sederhana bahwa proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijaksanaan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana
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untuk melaksanakan sesuatu). Pengertian tersebut menurut Abdul Wahab (2001: 67)

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang

mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Berdasarkan uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah 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 bertentangan dengan

masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.3 Faktor Keberhasilan Implementasi dan Faktor Penghambat Implementasi

2.3.1 Faktor Keberhasilan Implementasi

Implementasi Kebijakan menurut Budi Winarno (2002:102), bila dipandang dalam

pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan

Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar diatas, bahwa proses implementasi kebijakan

itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung

atau tidak berlangsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang

pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan daripada implementasi ini diperlukan

kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk

memberikan dukungan bagi pelaksanaanya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat
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dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan

desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang

positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan

adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan

kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan”.

Menurut Riant Nugroho (2006:650), pada prinsipnya ada empat yang perlu dipenuhi

dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakn tersebut sudah tepat

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sisi: Pertama, sejauh mana kebijakan yang ada

telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak

dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan

karakter masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan.

Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi

kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat pelaksanaannya.

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang

harus ikut berperan serta yaitu masyarakat dan swasta jadi ketiga unsur tersebut

harus bekerjasama agar implementasi kebijakan dapat berjalan semestinya.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, yaitu : Pertama, apakah target yang

diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih

dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.

Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target
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mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan

bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu

banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang

kebijakan lama dengan hal yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan yang

sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

Pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga

perumus kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal

kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion,

yaitu persepsi publik dan implementasi kebijakan, interprective intutions yang

berkenaan dengan ininterprestasi dari lembaga-lembaga strategis dalam

masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan

dalam menginterprestasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga

tepat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan, yaitu dukungan

politik, dukungan strategi dan dukungan teknis.

5. Tepat Proses

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

Pertama, Policy acceptance. Disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah

“aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disis lain pemerintah

memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, Policy

adoption. Disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang

diperlukan untuk masa depan, disis lain pemerintah menerima kebijakan sebagai

tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, Strategic readiness. Disini publik siap
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melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat on the street

(atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

2.3.2 Faktor Penghambat Implementasi

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari

apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini

kurang berpengaruh akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun

baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksankan

dengan baik dan benar.

Menurut J.A.M Marse  (Tangkilisan 2004:10), beberapa faktor yang dapat

menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Isu Kebijakan

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dri kebijakan

tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun

eksternal dari kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya

gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para

pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan 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.



25

4. Pembagian potensi

Yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi yang

berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.

Artinya sebuah kebijakan tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan

salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai Evaluasi kebijakan. Evaluasi

biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna

dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi

diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2.4 Pandangan Islam tentang Kebijakan Publik

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah

aqidah saja namun lebih daripada 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 kehidupan, seperti agama, ekonomi,

sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah

mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural.

Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadist.

Begitu juga dengan kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari Islam. Jauh

sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintahan ini. Al-

Quran dan Hadist telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang didalamnya sekarang

hanyalah tinggal bagaimana kita mau atau tidak dalam mengikutinya.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan itu

merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan
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menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut isi dari kandungan Al-

Quran tentang kebijaksanaan pemerintahan :

QS An-Nisa (4) Ayat 135, telah berfirman Allah SWT :

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

keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan

kau kerabatmu. Jika ia kaya atau pun 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.”

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.

Islam hanya akan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yaitu

dengan tidak ada penindasan, penipuan serta mengutamakan harta yang halal hendaknya

dimiliki oleh orang-orang yang saleh yang mau memberikan hartanya kepada orang fakir dan

untuk perjuangan agar terciptanya keadilan sosial dikalangan umat islam.
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Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,

banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta

putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka;

jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu

sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu)

diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS:

Al-Maidah : 42)

Dalam Surat Al Maidah di atas dijelaskan perlu adanya seorang pemimpin maupun

aparatur pemerintah yang adil dan jujur dalam melakukan tugasnya, begitu juga dalam hal

pelayanan adminisrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu ditegaskan

dalam hal pelayanan untuk kelompok pemerintah dan masyarakat hendaknya saling berlaku

adil dan jujur sehingga terciptanya pemimpin yang selalu amanah.

2.5 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar

tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan

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 berikut ini :
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1. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang stategis terhadap sumber daya yang

ada untuk memecahkan masalah politik atau pemerintah.

2. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalm suatu keputusan kebijakan.

3. Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 adalah serangkaian

tindakan yang diambil untuk terlaksananya Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam berbagai hal : Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang

diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang

memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan

istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa

konsep yang dipakai :

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan

peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

serta penerbitan administrasi kependudukan berupa identitas, kartu atau surat keterangan

kependudukan.

2. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam

register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

3. Sistem informasi administrasi kependudukan, disingkat SIAK adalah sistem informasi

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
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pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi

pelaksana sebagai satu kesatuan.

4. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan dilakukan

oleh instansi pelaksana. Pembinaan meliputi penyuluhan kepada masyarakat dan

bimbingan tentang perencanaan teknis tentang administrasi kependudukan. Pengawasan

dan pengendalian terhadap kegiatan administrasi kependudukan dilakukan oleh instansi

pelaksana. Untuk melaksankan pengawasan dan pengendalian dilakukan operasi yustisi

kependudukan oleh instansi pelaksana dan sistem, prosedur pengawasan dan

pengendalian administrasi kependudukan ditetapkan di dalam peraturan walikota.

2.7 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:38). Adapun variabel yang akan penulis

analisis dalam penelitian ini langsung bersumber dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu :
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Tabel 2.1

Operasional Indikator Variabel

Variabel Indikator Sub Indikator

1 2 3
Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2008
tentang
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan

1. Pendaftaran Penduduk

2. Pencatatan Sipil

3. Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan

4. Pembinaan,
Pengwasan dan
Pengendalian

a. Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan

b. Kartu Keluarga (KK)
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
d. Surat Keterangan Ahli Waris

a. Pencatatan Kelahiran
b. Pencatatan Kematian
c. Pencatatan Perkawinan
d. Pencatatan Perceraian
e. Pencatatan Pengakuan Anak

a. Pengelolaan Data

a. Pembinaan/Penyuluhan
b. Pengawasan dan Pengendalian

Sumber : Data Olahan Penelitian 2013

2.8 Kerangka Berfikir

Uma sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam

penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :
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GAMBAR 2.1 : Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Mengenai Implementasi Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan.

Sumber : Data Olahan Penelitian 2013. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pemerintah

Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi

Administrasi

Kependudukan

Pembinaan,

Pengendalian

dan Pengawasan

Pendaftaran

Penduduk

Pencatatan

Sipil

Ketertiban Masyarakat dalam
Penyelenggaran Administrasi

Kependudukan


