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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Otonomi Daerah

Sejalan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan

Otonomi Daerah oleh perangkat daerah, maka Pemerintah daerah

melaksanakan dan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung

jawab kepada daerah secara proporsionil yang diwujudkan dengan pengaturan,

penbagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan dan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan

otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan serta

memperhatikan potensi serta keseragaman Daerah. Daerah juga diberikan

kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008

merupakan suatu produk kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk

menata ketertiban umum khususnya daerah yang mencakup kabupaten

Indragiri Hilir dan usaha-usaha untuk menciptakan ketertiban umum

berdasarkan peraturan daerah tersebut maka kerangka pemikiran yang akan

digunakan adalah teori Kebijakan dan Implementasi.

Otonomi adalah penyerahan urusan kepemerintahan kepada pemerintah

daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
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masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafiie (2002:95) Otonomi Daerah berarti

hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada

aparat legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai dengan penjelasan Undang–Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa

pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas dan nyata. Disebutkan luas dan

nyata karena daerah diberikan keleluasan untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang

politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan

lainnya yang ditetapkan di dalam Undang-undang. Selain itu keleluasan

otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam

penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian, dan evaluasi.

Menurut Eko prasojo, Irfan ridwan maksum, dan Teguh kurniawan

(2006:25) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan

Peraturan Daerah :

1. Keharusan memiliki kewenangan, dalam hal ini siapa yang membuat dan

menetapkan. Meskipun kewenangan yang bersifat legislatif ada di DPRD,

tetapi setiap negara memiliki tata cara tersendiri terhadap proses dan cara

menyusun serta menetapkannya. Di Indonesia, DPRD bersama-sama dengan

Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah. Kepala daerah

menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD.
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2. Kesesuaian bentuk dan jenis produk hukum. Di daerah otonom ada dua bentuk

kewenangan yang bersifat mengatur, yaitu kewenangan membuat Peraturan

Daerah dan kewenangan membuat Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Dua

produk hokum tersebut mengatur berbagai macam urusan otonomi daerah

yang diserahkan pusat kepada daerah. Apakah sebuah urusan harus diatur oleh

Perda atau oleh Peraturan/Keputusan Kepala Daerah akan tergantung kepada

tingkat legitimasi dan akseptansi yang dikehendaki. Peraturan Daerah

memiliki kekuatan hokum mengikat yang lebih kuat daripada

Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Permasalahannya upaya untuk

menjadikan produk hukum berbentuk Perda tidaklah selalu mudah karena

melibatkan berbagai kepentingan politik di DPRD. Sehingga, sering kali untuk

mengatasi kebekuan dan kesulitan dan dalam rangka menjalankan urusan-

urusan yang harus segera dilaksanakan, Kepala daerah mengeluarkan

Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu diundangkan dalam lemaran daerah.

Hal ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah agar produk hukum tersebut

dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan di undangkan ke dalam lembaran

negara, secara juridis masyarakat sudah mengetahui produk hukum tersebut

sudah berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan produk hukum tersebut dapat

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tidak bertentangan dengan hierarki Peraturan Perundangan yang leih tinggi,

seperti UU, PP dan Keperes. Prinsip homogenitas dalam sebuah negara hukum

dijamin melalui pengawasan kesesuaian norma hukum terhadap norma hukum

yang lebih tinggi. Prinsip ini melarang sebuah produk hukum, dalah hal ini
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Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah bertentangan

dengan hierarki peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan

Kepala Daerah pada prinsipnya dapat dibagi dua yaitu: Pengawasan Represif

dan Pengawasan Preventif. Dalam pengawasan represif pemerintahan daerah

dapat menetapkan Peraturan Daerah tanpa terlebih dahulu harus memperoleh

persetujuan dari pemerintah pusat.

Dalam tempo tertentu pemerintah daerah harus menyampaikan Perda

tersebut. Pemerintah melakukan review dan uji materiil terhadap Perda yang

disampaikan. Apabila dalam pandangan pemerintah pusat tidak terjadi

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi, maka pemerintah daerah dapat terus melaksanakan perda tersebut.

Akan tetapi jika Perda tersebut dinyatakan bertentangan dan melanggar

ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Pusat

meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan revisi atau

membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan dalam pengawasan yang

bersifat preventif, setiap rancangan perda yang akan ditetapkan menjadi perda,

harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas

dan bisa menjadi modal untuk menumbuh kembangkan demokrasi lokal. Akan

tetapi kenyataannya kebijakan desentralisasi di dalamnya tidak otomatis

mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terselenggaranya

pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktek

kepemerintahan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat.

Pemerintah lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi,
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karena proses desntralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang

lebih responsif, representatif, dan akuntabel. Desentralisasi harus simultan

membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem

pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat pemerintah

lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan

fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel.

Potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila

terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat di tingkat lokal. Karena kalau

tidak, maka pemerintah telah terdesentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan

elit lokal yang mendapatkan kekuasaan baru, akan lebih berpotensi

mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri oleh sebab itu masyarkat harus

secara sistematis ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, dan evaluasi program (Sedarmayanti, 2010:270).

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat di katakan  merupakan rumusan keputusan

pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah

publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan

secara jelas.

Kemudian Islamy (2000 : 22) mengemukakan pendapatnya mengenai

pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai

berikut :

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa

penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi

dilaksanakan dalam bentuk nyata.
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3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan

tertentu.

4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh

anggota masyarakat.

James E. Anderson dalam Hessel Nogi S. Tankilisan (2003:3-4)

menyatakan: “Public policies are those policies developed by government

body and officials”. Dari pernyataan 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-pejabat

pemerintah.

3. Kebijakan itu 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

5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan berdifat memaksa

(otoritatip).

Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones dalam

Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:4-5), dikatakan bahwa kebijakan adalah

keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku

dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan

tersebut.
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Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai

kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen Public Policynya yang

mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Intention, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.

2. Goals, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai.

3. Plans or proposals, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.

4. Program, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

5. Decisions or choices, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang

diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan

mengevaluasi program.

6. Effect, yaitu dampak atau pengaruh dapat diukur.

Menurut Thomas R.Dye dalam Miftah Thoha (2008:107-108)

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan

ataupun untuk tidak dilakukan (is whatever governments choose to do or not to

do). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik

tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan

termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus

kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan

2. Implementasi kebijakan

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses

kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga

aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas
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serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah

publik atau tujuan tertentu akan  tercapai.

2.3 Implementasi Kebijakan

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur

penting dalam proses implementasi yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang

dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat dari program, perubahan

atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan

untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanan dan pengawasan dari

proses implementasi tersebut.

Menurut Wibawa di kutip dari Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:7),

implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai

kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang,

namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau

keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) menjelaskan

masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak

dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses

implementasi tersebut.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik diperlukan suatu input

berupa: peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, sumber daya

manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang akan mendukung

pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait serta Standart

Operating Procedures (SOP).

Wiliam dan Elmore dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:8),

menyajikan model implementasi kebijakan yang secara skematis dapat dilihat

pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Publik

Sumber: Wiliam dan Elmore dalam Sugondo (Kebijakan dan Management Otonomi Daerah,
Hessel Nogi S. Tangkilisan:2004:8

Dengan demikian menurut Wibawa secara sederhana tujuan

implementasi kebijakan Publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan

pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mazmanian dan Sabatier tidak lebih

dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan

publik tersebut. Kebijakan publik  dalam bentuk Undang-undang atau Perda

adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas

yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik

yang bersifat operasional antara lain: Keputusan Presiden, Inpres, Kepmen,

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.(Riant Nugroho,

2011:675)
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Gambar 1.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber Riant Nugroho (2011:675)

Tachjan (2006:8) yang berjudul implementasi kebijakan publik

menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak

harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana.

2. Adanya program yang dilaksanakan serta.

3. Target group atau kelompok sasaran

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini

masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di

lapangan. Selain itu ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Sebagaimana dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon (2001),

pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan pulik dapat

dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun

1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang

terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Generasi kedua, tahun 1980-an,

adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan

Kebijakan Publik

Pemanfaat (Beneficiaries)

Kegiatan
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yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-downer perspektif). Perspektif ini lebih

berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah

diputuskan secara politik. Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh

ilmuwan social Malcolm L. Loggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa

variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan

keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul

pendekatan kontijensi atau situsional dalam implementasi kebijakan yang

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh

adaptibilitas implementasi kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2011:682-

683).

Dalam implementasi kebijakan ini mengemukakan beberapa model

implementasi kebijakan sebagai berikut:

2.4. Model-Model Implementasi

2.4.1. Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Nugroho (2004 : 59) implementasi sebagai

rangkaian antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah. Karena itu

implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan cara

yang diterjemahkan kedalam tindakan-tindakan program untuk mencapai tujuan

akhir seperti yang ditetapkan oleh kebijakan.

Pada prinsipnya model-model implementasi kebijakan terdapat dua

pemilahan jenis dan tehnik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama

adalah implementasi kebijakan berpola “dari atas ke bawah “ (top buttomer) versus

dari “bawah ke atas” (bottom-topper), dan pemilahan implementasi yang berpola

paksa (command-and-control) dan mekanisme pasar (Economic incentive) adalah :
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Gambar 1.3 Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle

Sumber: Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi

Grindle dalam Riant Nugroho (2004:59) mengatakan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan yaitu setelah kebijakan ditransformasikan, maka

implementasi kebijakan dilakukan keberhasilannya ditentukan oleh derajat

implementabillity dari kebijakan tersebut.

Menurutnya, isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. Derajad perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. (siapa) Pelaksana Program

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Hasil kebijakan
yaitu dampak pada
masyarakat,
individu dan
kelompok serta
perubahan dan
penerimaan
masyarakat

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

a. Isi kebijakan yang meliputi kepentingan kelompok
sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang
diinginkan, letak pengambilan keputusan,
pelaksanaan program, sumber daya lingkungan

b. Lingkungan implementasi yang terdiri dari
kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang
terlibat, karakteristik lembaga dan daya tanggap

Tujuan
kebiajakan

Tujuan yang dicapai

Mengukur keberhasilanProgram yang dilaksanakan
sesuai rencana

Program aksi dan proyek yang
didesain dan didanai
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2.4.2.  Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara

linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa

variabel yang dimaksud sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik

adalah variabel :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.

2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.

3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

4. Kecendrungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel-variabel bebas

dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan

hubungan-hubungan dengan variabel-variabel bebas.

Gambar 1.4 Model Duet Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Sumber: Riant Nugroho, Public Policy (2011:684)

2.4.3 Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Riant

Nugroho (2011:685) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya

PO
LI

CY

RESOURCES

Standard and Objectives

Interorganizational
communication and

enforcement activities

Characteristics of the
implementating

agencies

Economic, social, and political
conditions

The
dispositions of
implementers

PE
RF

O
RM

AN
CE



14

melaksanakan keputusan kebijakan. Katanya, “Implementation is the carrying

out of basic policy decision, unusually incorporated in a statute but which can

also take the form of important executives orders or court decision. Ideally,

that decissions identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the

objective(s) to be pursued, and, in a vaiety of ways, ‘structures’ the

implementations process.”

Model ini disebut model Kerangka Analisis Implementasi (A

Framework for Implementation Analysis). Duet Mazmanian Sabatier

mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah

dikendalikan yang berkenaan dengan indicator maslah teori dan tekhnis

pelaksanaan, keragaman ojek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel interventing, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk

menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan

konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber

dana, keterpaduan hierarkis antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari

lemaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada

pihak luar;dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses

implementasi yang berkenaan dengan indicator kndisi sosio ekonomi dan

teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat

yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat

pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi

dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk

disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas
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hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang

dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat

mendasar

Gambar 1.5 Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Tahapan Dalam Proses Implementasi Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi

2.4.4. Model Hogwood dan Gunn

Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan

diperlukan eberapa syarat.

Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal

yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan

masalah besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia

sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga

apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.

Mudah tidaknya masalah dikendalikan :

1. Dukungan teori dan teknologi
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
3. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

Variabel dari Luar Kebijakan yang
mempengaruhi proses implementasi
:

1. Kondisi Sosial-Ekonomi dan
teknologi

2. Dukungan publik
3. Sikap dan risorsis dari

kontituens
4. Dukungan pejabat yang lebih

tinggi
5. Komitmen dan kualitas

kepemimpinan dari pejabat
pelaksana

Kemampuan kebijakan untuk
menstrukturkan proses implementasi :

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan
2. Dipergunakannya teori kausal
3. Ketepatan alokasi sumber dana
4. Keterpaduan hirarki diantara

lembaga pelaksana
5. Aturan pelaksana dari lembaga

pelaksana
6. Pengrekrutan pejabat pelaksana
7. Keterbukaan dari pihak luar

Output
Kebijakan dari
lembaga
pelaksana

Kepatuhan target untuk
mematuhi output
kebijakan

Hasil nyata
output
kebijakan

Diterimanya
hasil tersebut

Revisi
Undang-
undang
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Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut impak

yang luas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan

berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya maupun

sumber aktor. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan

diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.

Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas terjadi.

Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Syarat

ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan

dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah

kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah

komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

2.4.5. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan james Lester dalam Riant Nugroho

(2011:690), mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model”

untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model

implementasi kebijakan”. Dengan tujuan mengembangkan sebuah model

implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah”  dengan mengedepankan pendekatan

“metode penelitian” dengan adanya variabel independen, interventing, dan

dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam

implementasi kebijakan. Modelnya digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1.6 Model Goggin, Bowman, dan lester

Sumber: Riant Nugroho, Public Policy (2011:690)

2.4.6. Model Elmore, dkk.

Model ini adalah model yang dikembangkan secara terpisah oleh

Richard Elmore , Michael Lipsky , dan Benny Hjern & David O’porter .

Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam

proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas,

dan kontak- kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan

padajenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan

sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah

namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus

sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya,
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dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya.

Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara

langsung meaupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM)

2.4.7. Model Edward

Menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of

attention to implementation. Dikatakannya, without effective implementation

the decision of policy maker will not be carried out successfully.

Gambar 1.7 Model Implementasi George C. Edward III

http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html

Edward dalam Riant nugroho (2011:693) menyarankan untuk

memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif,

yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic

structures.

1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada

organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang

terlibat.

Implementasion

Communication

Resource

Struktur
Birokrasi

Disposition
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2. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya

sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana

kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

3. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry

out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa

kesediaan dan komitmen untuk melaksanaan kebijakan.

4. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini

menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif (Riant Nugroho,

2011:693)

Di dalam komunikasi diperlukan kesamaan makna terhadap maksud

yang hendak di sampaikan. Komunikasi sangat diperlukan dalam perencanaan,

agar kawan sekerja mengerti. Komunikasi dapat dilakukan satu arah yang

berakibat lebih cepat prosesnya, tetapi kurang efektif. Selain dari itu

komunikasi juga dapat dilakukan dua arah yang berakibat lebih lama

temponya, namun cukup efektif hasilnya. Sebagaimana diketahui komunikasi

satu arah dilakukan dalam briefing yang bersifat kemiliteran, sedangkan

komunikasi dua arah dilaksanakan dalam dialog yang lebih demokratis. Begitu

juga dalam pengaturan dan pengawasan, agar baawahan yang dipimpin atau

masyarakat tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana

diungkapkan oleh Karzt dan Kubu dalam Sujianto (2008 : 55) sebagai

berikut :
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a. Komunikasi ke bawah

1. Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik perintah kerja.

2. Informasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai

tugas dan hubungan dengan tugas-tugas organisasi rasional pekerjaan.

3. Umpan balik kepada bawah mengenai pekerjaannya.

4. Informasi tentang suatu ciri ideologis untuk menanamkan rasa

mengembangkan misindoktrinasi-indoktrinasi mengenai tujuan-tujuan.

b. Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas maksudnya informasi yang diminta oleh pihak

manajemen dan informasi secara sukarela disampaikan oleh para pelaksana kepada

kelompok sasaran informasi dari para pelaksana itu dapat berupa kelun-keluhan

mungkin saja gagasan yang inovatif.

c. Komunikasi mendatar/horizontal

Komunikasi horizontal maksudnya komunikasi timbal balik antara pelaksana

dan kelompok sasaran bukan hubungan antara atas dan bawahan, tetapi hubungan

mitra yang mendukung kelancaran implementasi program. Informasi/perintah dan

arahan yang dibuat oleh atasan/pembuat kebijakan dapat dengan cepat dan diterima

oleh para pelaksana dilapangan khususnya kelompok sasaran yang akan

melaksanakan secara riil, karena tidak ada lagi pembatasan antara penyuluh/pembina

dengan yang disuluh atau kelompok sasaran.

Akan halnya petunjuk Al-Quran terhadap komunikasi berangkat dari surat

Al-‘Ashr yang berbunyi sebagai berikut:
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“Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan

merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

saleh. Dan saling menasehati agar menyampaikan kebenaran. Dan

saling menasihati agar menyampaikan kesabaran” (Qs. Al’ashr:1-13)

Dalam ayat-ayat tersebut jelas bahwa manusia diperintahkan untuk

mengkomunikasikan kebenaran dan kesabaran. Apabila yang dikomunikasikan

tersebut bukan kebenaran maka dapat ditunggu bencananya, yang digelari

dengan kerugian.

Mengkomunikasikan kebenaran dikenal dengan sebutan penyampaian

amanah sebagaimana ayat Al-Qur’an berikut:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada

yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum diantara manusi supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat.” (Qs. An-nisa’:58)

“. . . Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya…”

(Qs. Al-Baqarah: 283) (Inu Kencana Syafiie, 2000:30-33)

Wahab dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:9), bahwa proses

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku

badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program
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dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula

menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan social yang

langsung atau tidak langsung 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

dari pada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang

hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi

pelaksanaannya.

Namun demikian, menurut Grindle dalam Hessel Nogi S.

Tangkilisan (2003:9), keberhasilan implementasi kebijakan ini tentunya juga

tidak terlepas dari proses perumusan kebijakan yang kelak membuahkan isi

kebijakan (content of policy) yang akomodatif serta lingkungan dimana

kebijakan dimaksud di implementasikan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya

kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan

sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi

pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat di bangun

mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah “semakin tinggi

derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja

implementasi kebijakan untuk menghasilkan out put yang telah digariskan.

Dalam rangka pencapaian kesesuaian antar tujuan dan sasaran

kebijakan dengan kenyataan di lapangan, salah seorang pakar yang bernama

Jan Merse mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab

kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu:



23

1. Informasi, informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan

pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan

mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli

dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran

yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana

dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.

2. Isi kebijakan, mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi

permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi

keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta

mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh kepentingan

stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi

atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun

ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang

sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya

pembantu.

3. Dukungan, dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini berupa dukungan fisik

maupun non-fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk

kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk

dilaksanakan. dukungan yang disebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan

partisipasi masyarakat. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan

jika didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai

tahapan yang ada, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

pelaporan maupun evaluasi setiap program yang dikerjakan.

4. Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan

dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak
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pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan Karena

setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang

berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu

bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang

dilaksanakan.(Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003:9-12)

William N Dunn mengemukakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Policy stakeholder, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang

mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh keputusan pemerintah lingkungan dimana kebijakan akan

diterapkan. Bagaimana isi kebijakan yang dirumuskana. Apakah telah

mengakomodir kepentingan stakeholder atau tidak.

2. Policy environtment, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian

disekeliling isu kebijakan dimana akan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi

oleh kebijakan publik.(Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003:13)

Pelaksanaan Kebijakan menurut Wahab (2003:59) adalah sesuatu

yang sangat penting bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan apa-apa atau hanya

merupakan suatu rangkaian kata-kata yang indah kalau tidak

diimplementasikan, oleh karena itu kebijakan perlu dilakukan secara arif,

bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan

pemberdayaan.
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2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun judul dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum

Tertib Usaha Wanet di Kecamatan Tembilahan, maka buah pemikiran yang

dapat di ambil dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Sumber: Riant Nugroho (2011:693)Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21
Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum

Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir No.21 Tahun 2008
Tentang Ketertiban Umum

a) Batas waktu permainan
adalah dari jam 10:00 WIB
sampai jam 24:00 WIB

b) Tidak dibenarkan
menerima pengunjung
yang memakai atribut
sekolah

c) Tidak dibenarkan
menerima pengunjung
anak-anak berusia 17
tahun ke bawah

Pasal 14 ayat 3

Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi

(George Edward):

a) Komunikasi Pelaksana
b) Sumberdaya Pelaksana
c) Disposisi/Sikap Pelaksana
d) Struktur Birokrasi Pelaksana

Out Put

a) Terimplementasi
b) Kurang

Terimplementasi
c) Tidak

Terimplemnentasi
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2.6. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian

serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, perlulah

sekiranya dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan suatu

kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan diputuskan

2. Ketertiban umum adalah menciptakan ketertiban pada lingkungan wilayah

tempat tinggal warga sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan nyaman.

3. Komunikasi artinya penyampaian  isi kebijakan secara jelas dan akurat

sehingga maksud dan tujuan kebijakan dapat dipahami.

4. Sumber daya artinya pelaksana atau implementor kebijakan dalam tercipta

hubungan yang saling mendukung.

5. Struktur birokrasi artinya Prosedur Standar Kerja (SOP) dan Fragmentasi, SOP

dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya

dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi.

6. Tertib dalam Operasional usaha Warnet/Game station artinya segala aspek

ketertiban dari awal Warnet/Game Station tersebut buka hingga tutup yang

diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun

2008 Tentang Ketertiban Umum.
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2.7 Operasional Variabel

Tabel 2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang   Ketertiban Umum Tertib Usaha
Warnet di Kecamatan Tembilahan

Konsep Variabel Sub    Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4 5

Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir No. 21 Tahun
2008 Tentang Ketertiban
Umum

Implementasi
Peraturan Daerah
Kabupaten
Indragiri Hilir No.
21 Tahun 2008
Tentang Ketertiban
Umum

1. Batas waktu
permainan adalah dari
jam 10:00 WIB sampai
jam 24:00 WIB

1. Komunikasi 1. Mengadakan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah
No.21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum

2. Memberikan Informasi terhadap
dampak bermain internet tanpa
pengawasan
3. Memberikan informasi sanksi terhadap warnet
yang melanggar

2. Tidak dibenarkan
menerima pengunjung
yang memakai atribut
sekolah

2. Sumber Daya 1. Sumber Daya yang jujur

2. Sumber daya yang tegas
3. Sumber daya yang responsif

3. Disposisi
(sikap)

1. Pemahaman dan pengetahuan terhadap Peraturan
Daerah No.21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban
Umum
2. Respon pelaksana terhadap adanya pelanggaran

3. Tidak dibenarkan
menerima pengunjung
anak-anak berusia 17
tahun ke bawah

3. Sikap pelaksana terhadap kebijakan

4. Struktur
Birokrasi 1. Pengawasan yang dilaksanakan pelaksana

2. Pemberian sanksi kepada warnet yang melanggar

3. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaksana
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2.8 Teknik Pengukuran

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka

ditetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator penelitian

menggunakan skala likert . Skala likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat

dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut variable peneliitian.

Adapun variable penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008

Tentang Ketertiban Umum warnet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri

Hilir).

Dengan skala likert, maka variable penelitian akan diukur dan dijabarkan

menjadi indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan maupun pernyataan.

(sugiyono, 2007:107)

Jawaban dari responden dalam kuisioner akan diberikan skor sebagai berikut:

No Kategori Skor
1 Sangat baik 5
2 Baik 4
3 Cukup baik 3
4 Kurang baik 2
5 Tidak baik 1

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indikator variable penelitian terlebih

dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor tertinggi : Jumlah sub indikator x Jumlah responden x Nilai tertinggi

Skor terendah : Jumlah sub indikator x Jumlah responden x Nilai terendah

Interval : Skor tertinggi – Skor terendah

Skala

Dari formula di atas , dapat diketahui dari 12 sub indikator yaitu:
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Skor tertinggi : 3 x 36 x 5 = 540

Skor terendah : 3 x 36 x 1 = 108

Interval : 540 – 108 = 87

5

Dari hasil di atas untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator

variabel Implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban

Umum warnet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir), maka dapat

dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi, untuk pengukuran komunikasi dengan 3 sub indikator yang dinilai dari

36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108 dengan interval 87

dapat dinyatakan:

Sangat baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 454 – 540

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 367 – 453

Cukup baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 280 – 366

Kurang baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 193 – 279

Tidak baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 106 – 192

2. Sumber daya, untuk pengukuran sumber daya dengan 3 sub indikator yang dinilai

dari 36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108 dengan interval

87 dapat dinyatakan:

Sangat baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 454 – 540

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 367 – 453

Cukup baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 280 – 366

Kurang baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 193 – 279

Tidak baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 106 – 192
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3. Disposisi (sikap), untuk pengukuran disposisi (sikap) dengan 3 sub indikator yang

dinilai dari 36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108 dengan

interval 87 dapat dinyatakan:

Sangat baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 454 – 540

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 367 – 453

Cukup baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 280 – 366

Kurang baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 193 – 279

Tidak baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 106 – 192

4. Struktur Birokrasi, untuk pengukuran struktur birokrasi dengan 3 sub indikator yang

dinilai dari 36 responden dengan skor tertinggi 540 dan skor terendah 108 dengan

interval 87 dapat dinyatakan:

Sangat baik :  Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 454 – 540

Baik :  Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 367 – 453

Cukup baik :  Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 280 – 366

Kurang baik :  Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 193 – 279

Tidak baik :  Apabila jumlah skor yang diperoleh berada pada interval 106 – 192

Kemudian untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun

2008 Tentang Ketertiban Umum warnet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan

formula:

Skor rata-rata tertinggi : Jumlah indikator x jumlah responden x nilai
tertinggi

Skor rata-rata terendah : Jumlah indikator x jumlah responden x nilai
terendah

Interval : Skor rata-rata tertinggi – skor rata-rata terendah

Skala
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Dari formula di atas didapatkan hasil sebagai berikut:

Skor rata-rata tertinggi : 4 x 36 x 5 = 720

Skor rata-rata terendah : 4 x 36 x 1 = 144

Interval : 720 – 144 = 116

5

Dari hasil di atas maka untuk mengetahui setiap rekapitulasi tanggapan

responden terhadap komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), struktur birokrasi

secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap sub

indikator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator variabel penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi Peraturan

Daerah No.21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum warnet di Kecamatan

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pengukurannya dengan 4 indikator variabel

yang dinilai dengan skor rata-rata tertinggi 720 dan skor rata-rata terendah 144 dengan

interval 116 dapat dinyatakan:

Sangat baik :  Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh berada pada interval
604 – 720

Baik :  Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh berada pada interval
488 – 603

Cukup baik :  Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh berada pada interval
372 – 487

Kurang baik :  Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh berada pada interval
256 – 371

Tidak baik :  Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh berada pada interval
140 – 255
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