
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah

pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan

adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses

implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli

studi kebijakan Bardach (1991:3) yaitu “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan

kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya

dalam kata-kata dan slogan - slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para

pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap

klien”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik

penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan (Riant Nugroho, 2009:494).

Selanjutnya Riant Nugroho (2009:495) menjelaskan lagi kebijakan yang bisa

langsung dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti Kepres, Inpres,

Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang

membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti undang - undang dan perda.



Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam  bukunya Implementation and Public Policy

(1983:61), yang mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang - undang, namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah atau keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (2002:100), mendefinisikan implementasi

kebijakan sbagai “Tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu atau

pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari tiga definisi di atas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau

kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Studi implementasi merupakan

suatu kajian studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks

bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. (Leo

Agustino, 2008:138).

Menurut Azam Awang (2010:27), studi implementasi berusaha untuk menjawab

pertanyaan mengapa program pemerintah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan

kebijakan adalah sesuatu yang penting karena kebijakan akan sekedar impian atau rencana

bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Islamy (2000:102) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan tidak hanya

ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui



seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi

masyarakat. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan

proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga

hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian

tujuan dan adanya hasil kegiatan (Leo Agustino, 2008:139).

Dari ketiga hal yang telah disebutkan, maka implementasi kebijakan merupakan suatu

proses yang dinamis, di mana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri.

Kebijakan memiliki sifat Self Executing atau dengan dirumuskannya suatu kebijakan,

seolah - olah kebijakan tersebut dengan sendirinya akan terimplementasikan, dan Non self-

executing artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak

sehingga mempunyai dampak yang diharapkan (Islamy, 2000:135).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu

proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai Pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan

Stewart Jr. (2000:104) di mana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan

suatu hasil (out put). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat

dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (out put), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile

Grindle sebagai berikut “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya,

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan



yaitu melihat pada action program dan individual projects dan yang kedua apakah tujuan

program tersebut tercapai”.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting

dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara

keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini

dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (1981: 56) dengan mengatakan bahwa “Pelaksanaan

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada

pembuatan kebijakan. Kebijakan - kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana

bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik dalam sejarah

perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna

memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan top down dan bottom up. Dalam

bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan The command and

control approach (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach)

dan The Market Approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach).

Masing - masing pendekatan mengajukan model - model kerangka kerja dalam membentuk

keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan top down, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang

mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari

di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan - perbedaan, sehingga menelurkan

pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik - tolak pada asumsi - asumsi

yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir

dan dimulai dari faktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.



Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan - keputusan politik

(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh

administratur - adminstratur atau birokrat - birokrat pada level bawahnya. Jadi inti

pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan

birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat

kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah - masalah pencapaian

tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi. Fokus tersebut

membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai

ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Beberapa scholar yang menganut

aliran top-down, diantaranya adalah Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel

Mazmanian dan Paul Sabatier, George Edward III, serta Merilee S. Grindle. Di bawah ini

akan dipaparkan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh keempat scholar tersebut

dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka teoremakan.

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2009:90) memberikan pandangan

bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi,

sumberdaya, disposisi (sikap), stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Faktor Penentu Implementasi Menurut George C. Edward III

Sumber: Subarsono, 2009:91

Model yang berpendekatan top-down dikemukakan oleh Merilee S. Grindle.

Pendekatannya tersebut dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative

Process. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses

pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal

ini dikemukakan oleh Grindle, di mana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan

tersebut dapat di lihat dari dua hal, yaitu:

Komunikasi

Struktur
Birokrasi

Disposisi

Sumberdaya

Implementasi



1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai

dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

a. Implementasi atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan

yang terjadi.

Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2009:93) keberhasilan implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan

lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan

strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompok sasaran. Berdasarkan variabel tersebut, implementasi merupakan proses politik dan

administrasi yang memiliki tata hubungan sebagaimana Gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2

Sumber: Subarsono, 2009:94

2.2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat

administrasi hukum di mana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja
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bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang

diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang

dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran - ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan - tujuan dan sasaran

- sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena

implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan - tujuan itu

tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan, sumber - sumber yang dimaksud adalah mencakup dana

atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang

efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan implementasi dapat

berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan - badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur

birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi

kebijakan.kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badanbadan

pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

5. Kecenderungan para pelaksana intensitas kecenderungan - kecenderungan dari para

pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi

Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk

intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh

masyarakat yang berada di lingkungannya.



Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi

winarno (2002 : 126-151), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi,

konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi

kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan

harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk

pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi

kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak

hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus

jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu

jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah

pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya.

Sumber - sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang

memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,

wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi

implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu

kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar

mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat

keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.



Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan

menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi

organisasi swasta.

2.3. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat

oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. 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 mendapat persetujuan bersama

DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta

tugas pembantuan.

Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang - undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri 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 (Rozali Abdullah, 2005

: 131-132).

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang - undangan, pembentukan suatu

perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang - undangan. Oleh sebab

itu, perda yang baik itu adalah memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada rakyat banyak

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia



3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

4. Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian

daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda,

masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis.

Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu

pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya

diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Rozali Abdullah, 2005 : 133).

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi

yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu

sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Rozali Abdulloh, 2005:131).

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari

DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan

peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan,

kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang

muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman,

kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan,

ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu

peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara

tertulis.

Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu

pembahasan rencana peraturan daerah. Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan

dengan penetapan sebagai berikut:



1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati,

disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan

daerah.

2. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati,

dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama diberikan.

3. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak

rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada

pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah

tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh

pemerintah pusat.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Pelalawan sebagai “Kabupaten yang

sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang

unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradat, beriman, bertaqwa,

berbudaya melayu tahun 2030”. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu

menata dan dan menindak secara tegas para penyedia tempat prostitusi khususnya di Desa

Pesaguan. Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Penyakit Masyarakat.

2.4. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Di dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan. Hal itu di jelaskan sebagai berikut:



BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwaklan rakyat daerah dilakukan

oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur atau bupati / walikota.

2. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat -

itngkat pembicaraan.

3. Tingkat - tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam

rapat komisi / panitia / alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus

menangani bidang legalasi dan rapat paripurna.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan tata tertb dewan perwaklan

rakyat daerah.

Pasal 41

5. Rancangan peratuaran deerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersam oleh

dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati / walikota.

6. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali

berdasarkan bersama oleh dewan perwakilan rakyat  daerah dan gubernur atau bupat i/

walikota.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan

daerah diatur dengan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah.



Bagian Kedua

PENETAPAN

Pasal 42

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan

rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan

perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan

menjadi peraturan daerah.

2. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama.

Pasal 43

1. Rancangan peraturan daerah sabagaiman dimaksud pada pasal 42 ditetapkan oleh

gubernur atau bupati / walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka

waktu paling lambat 30 (hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui oleh

dewan perwakilan rakyat daerah dan Gubernur atau bupati / walikota.

2. Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

ditanda tangani oleh gubernur atau bupati / walikota dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka

rancangan peraturab daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib di

undangkan.

3. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini di nyatakan sah.



4. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah

peraturan daerah kedalam Lembaran Daerah.

2.5. Porstitusi dan Tunasusila

Prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah

ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Hal ini didasarkan

anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai mahkluk individu maupun sebagai

mahluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya. Praktek prostitusi harus

ditiadakan, karena menghancurkan masa depan gererasi muda khususnya.

Banyak faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi di antaranya   ekonomi, akibat

pergaulan bebas, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak (broken

home) dan tertipu oleh calo yang berjanji mencarikan pekerjaan. Dari aspek ekonomi yang

bekerjanya atas dasar hubungan supply and demand, jelas bahwa di dalam praktek prostitusi

tekanan ekonomi sebagai akibat ditinggal suami merupakan alasan klasik untuk timbulnya

prostitusi, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan manusia

khususnya di daerah - daerah pedesaan seperti Desa Pesaguan.

Prostitusi atau Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat

menyerahkan diri pada umum untuk melakukan perbuatan - perbuatan seksual dengan

mendapat upah. Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang sangat berpengaruh besar

terhadap moral.



Prostitusi atau kita biasa menyebutnya pelacuran sebagai gejala sosial yang sudah tua

usianya adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat

beberapa orang dalam suatu peristiwa. Prostitusi itu berasal dan bahasa latin yaitu prostauree,

yang berarti membiarkan diri berbuat zinah. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau yang

kita kenal sebagai pekerja seks komersil.

Pendapat W.A Bonger dalam (Kartini Kartono, 2005: 213) bahwa prostitusi adalah

gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan - perbuatan seksual

sebagai mata pencaharian.

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa prostitusi sudah menjadi sebuah mata

pencaharian, karenanya seorang wanita tuna susila, sundal atau sejenisnya diperhalus dengan

sebutan pekerja seks komersial (PSK). Selayaknya mata pencaharian, maka pekerja seks

komersial adalah pegawainya. Sarjana De Bruine Van Amstel dalam Kartini Kartono

mendefinisikan “prostitusi adalah proses penyerahan diri dan wanita kepada banyak laki -

laki dengan imbalan”.

Definisi ini mengemukakan bahwa prostitusi dilakukan dengan sadar kepada lebih

dari satu prig dan sebagai imbalan, pria yang menjadi kliennya akan memberikan upah.

Kartini Kartono mendefinisikan prostitusi sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seksual yang

tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu - nafsu seks tanpa kendali dengan banyak

orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

2. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan,

kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan

pembayaran.

3. Prostitusi adalah perempuan atau laki - laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara

seksual dengan mendapatkan upah.



Namun, menurut Kartini Kartono bahwa penyebab timbulnya pelacuran antara lain adalah:

1. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksual, khususnya di luar ikatan

perkawinan.

2. Komersialisasi dari seksual, baik dari pihak wanita maupun germo - germo dan oknum - oknum tertentu

yang memanfaatkan pelayanan seksual.

3. Dekadensi moral, merosotnya norma - norma susila dan keagamaan pada saat orang mengenyam

kesejahteraan hidup dan ada pemutar balikan nilai - nilai pernikahan sejati.

4. Makin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.

5. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modem ini, khususnya mengeksploitir kaum lemah atau wanita untuk

tujuan - tujuan komersil.

6. Ekonomi Laissez - faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”,

yang diterapkan pula dalam relasi seks.

7. Adanya proyek - proyek pembangunan dan pembukaan daerah - daerah pertambangan dengan konsentrasi

kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidak seimbangan rasio dari wanita di daerah - daerah

tersebut.

8. Perkembangan kota - kota dan daerah - daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat, dan menyerap

banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk

mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi pelacur.

Dari penyebab prostitusi yang disebutkan para ahli tersebut, dapat dilihat bahwa latar

belakang yang menjadi penyebab terjadinya praktek prostitusi sangat beragam, penyebabnya

pun bisa berubah dan berbeda dari masa ke masa.

Praktek prostitusi terdiri karena adanya permintaan dan penawaran, maksudnya

praktek prostitusi melibatkan beberapa pihak yang ikut berperan di dalamnya dan masing -

masing berada di pihak yang menawarkan. Pelaku - pelaku yang terlibat dalam praktek

prostitusi di antaranya yaitu:

1. Tuna Susila, Pelacur atau Pekerja Seks Komersial.

Tuna Susila, Pelacur atau pekerja seks komersil (PSK) adalah laki - laki atau perempuan yang

menyerahkan diri kepada banyak laki - laki dengan menerima imbalan. Pelacur laki - laki biasa disebut gigolo.



2. Langganan Pelacur atau prostituant.

Langganan atau Prostituant adalah orang yang membayar atau menggunakan jasa pelacur untuk

memenuhi naluri seksnya. Prostituant laki - laki biasanya disebut laki - laki hidung belang yang wanita

biasanya disebut tante girang.

3. Germo atau Mucikari.

Germo yang biasa dipanggil mami, ibu, tante, bos dan sebagainya adalah orang yang mata

pencahariannya baik sambilan atau penuh mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai,

menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek prostitusi yakni dengan

mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan langganan atau konsumennya. Germo

atau mucikari bisa laki - laki atau perempuan tetapi biasanya lebih banyak perempuan.

4. Calo.

Calo adalah orang - orang yang mata pencahariannya mempertemukan pelacur dengan konsumen.

Perbedaan mucikari dengan germo adalah calo biasanya hanya bertugas mengantarkan pelacur kepada

konsumennya.

Kebijakan dibutuhkan dalam pemerintahan karena kebijakan juga berfungsi sebagai

pengendali sosial di mana dengan dirumuskannya kebijakan yang bersifat mendidik,

mengajak atau bersifat memaksa masyarakat untuk mematuhi kaidah dan nilai - nilai sosial

yang berlaku sehingga akhirnya mencapai ketertiban yang diharapkan. Kebijakan nasional

yang mengatur tentang larangan prostitusi secara nasional adalah Undang - undang

Pornografi dan Porno Aksi. Di mana segala bentuk pornografi dan porno aksi dilarang.

Peraturan yang mengatur tentang larangan prostitusi dan tuna Susila terdapat dalam

Undang Undang Tentang Pornografi dalam Bab II pasal 4.

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit

memuat:

a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang.



b. Kekerasan seksual.

c. Masturbasi atau onani.

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

e. Alat kelamin.

f. Pornografi anak.

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. Menyajikan secara  eksplisit  ketelanjangan atau tampilan yang  mengesankan

ketelanjangan.

b. Manyajikan secara ekplisit alat kelamin.

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau

menguklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Jauh sebelumnya Kabupaten Pelalawan telah mengatur hal ini dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003

tentang Penyakit Masyarakat. Peraturan ini menekankan bahwa Postitusi dan Tuna Susila dan apapun jenisnya dilarang

keras di Kabupaten Pelalawan. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang walaupun heterogen namun

dapat dikatakan sebagai masyarakat yang agamis serta masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat

walaupun berada di tengah area globalisasi. Apalagi Kabupaten Pelalawan berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru

sebagai Ibu Kota Provinsi yang sedang berkembang. Di mana globalisasi tumbuh cepat di sana.

Berdasarkan landasan teori serta landasan normatif yang telah dipaparkan di atas, pada kerangka pemikiran

akan diinventarisir definisi dari variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya

untuk pengukuran pelaksanaan implementasi menurut George Edward III dapat dilihat dari dimensi - dimensi berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan larangan prostitusi dan tuna susila.

2. Kopmunikasi yang dilakukan di dalam pelaksanaan kebijakan larangan prostitusi dan tuna susila.

3. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan kebijakan larangan

prostitusi dan tuna susila.

4. Disposisi atau kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan aparat dalam pelaksanaan kebijakan larangan

prostitusi dan tuna susila.

5. Struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan larangan

prostitusi dan tuna susila.



6. Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat akan melibatkan aparat

pemerintah itu sendiri selaku implementor dari kebijakan serta kalangan masyarakat di Kabupaten Pelalawan

sebagai objek dari pelaksanaan kebijakan.

2.6. Pandangan Islam Terhadap Prostitusi

Dalam perspektif Islam telah dijelaskan bahwa perbuatan zina itu sngat keji bahkan di

larang untuk mendekatinya. Dalam surah An-Nisa ayat 24 :

















Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak -

budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas

kamu. dan di halalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri - isteri dengan

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri - isteri yang telah kamu nikmati

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

sebagai suatu kewajiban, dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu

telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. sesungguhnya Allah maha

mengetahui lagi maha bijaksana.

Maksudnya orang - orang beriman dilarang oleh Allah SWT untuk menikahi

perempuan - perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan -perempuan tersebut

menjadi budak mereka, jika perempuan tersebut menjadi budak maka meskipun telah

menikah maka tuannya boleh mendatanginya.



Hal ini merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa di ubah - ubah lagi. Semua

perempuan boleh dinikahi kecuali yang telah di haramkan oleh Allah dalam ayat 23 dan 24

ini.

Kalau ada orang yang menikah dan dia telah menentukan mahar untuk perempuan yang

dinikahinya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang menghalanginya untuk memberikan mahar

yang telah di janjikan, misalnya terkena musibah, maka apabila kedua belah pihak saling rela

hal itu tidak menjadi masalah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa - apa yang ada

dalam hati - hati HambaNya dan maha bijaksana dalam memutuskan perkara.

Pada ayat lain disebutkan Al- Israa’ ayat 32 menjelaskan:





Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Allah SWT melarang hamba-Nya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya yaitu

larangan mendekati sebab - sebab dan pendorongnya Ibnu katsir (5:55).

Dalam hal ini berpacaran termasuk salah satu hal yang membawa / mendekati kepada

perbuatan zina. Larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan

perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara

yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah

larangannya ia dikhawatirkan akan terjerumus di dalamnya, terlebih lagi dalam masalah zina

yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat mendorongnya untuk melakukan zina. (Tafsir Al

Karim Ar rahman:457).

2.7. Konsep Operasional



Definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian

atau kekurang jelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Definisi

operasional disampaikan secara langsung, dalam arti tidak diuraikan asal-usulnya. Definisi

operasional lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti.

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang

didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan

menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana

mengukur suatu variabel. Di samping itu, penyusunan definisi operasional memungkinkan

orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka

untuk diuji kembali oleh orang lain.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Implementasi : merupakan kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang di lakukan

baik individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah

di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

2. Peraturan Daerah : Peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah (

Gubernur/Bupati)

3. Penyakit Masyarakat : beberapa gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang

mempengaruhi keadaan sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa

menjalankan seluruh fungsi sosial.

4. Prostitusi : merupakan bentuk penyimpangan seksual, dengan pola – pola organisasi

impils/dorongan seksual yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan



nafsu – nafsu tanpa kendali dengan banyak orang, disertai eksploitasi dan

komersialisai seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.

2.8. Variabel Penelitian

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi

winarno (2002 : 126-151), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), stuktur

birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain dan Faktor –

faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi: Penyampaian informasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Desa yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dalam kapasitas sebagai

pribadi atau atas nama organisasi. Komunikasi tersebut yang sifatnya dapat ke atas

(laporan dari bawahan ke atasan), ke bawah (instruksi/arahan dari atasan ke bawahan)

atau ke samping (transfer informasi antar personal dalam satu struktur organisasi atau

informasi antar bagian/organisasi).

2. Sumberdaya: kemampuan sumberdaya manusia dan fasilitas-fasilitas yang mendukung

pelaksanaan kebijakan alokasi dana bantuan desa.

3. Disposisi: watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen,

kejujuran, sifat demokratik. Apa bila implementator memiliki disposisi yang baik, maka

dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang digunakan

untuk mengukur sikap pelaksana adalah persepsi, respon dan tindakan dari pelaksana

terhadap implementasi kebijakan alokasi tempat prostitusi.



4. Struktur Organisasi: koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai

beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki

otoritas dan tanggung jawab.

2.9.Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Perda yang baik adalah

diberikannya kewenangan yang sesuai dengan porsi masing-masing yang melaksanakannya.

Menurut Rian Nugroho (2009:494), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk itu, penulis ingin mengetahui bagaimana

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (

studi Kasus Prostitusi di Desa Pesaguan Kecamatan PAngkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan) diimplementasikan sehingga akan diketahui juga faktor-faktor yang

mempengaruhi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori dasar terkait dengan

implementasi kebijakan yaitu teori dari George C. Edward III, Merilee S. Grindle, Donald S.

Van Meter dan Carl E. Van Horn, serta Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Selain itu

juga akan digunakan beberapa teori pendukung yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir penelitian sebagaimana

digambarkan dalam Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Berpikir Penelitian



Implementasi Perda Nomor 03 tahun
2003 Tentang Penyakit Masyarakat

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi


