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BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1. Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2011:147)Implementasi dalam kamus besar

bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan

merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam

situasi yang kongret atau nyata. Implementasi kebijakan merupakan tahap

yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijaka dipadang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap

dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Menurut Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7) Implementasi kebijakan

merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa

aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisiten dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

Menurut Meriam budiardjo (2008:20) kebijakan (police) adalah suatu

kumpulan diambil seoarang pelaku atau kelompok politik dalam usaha

memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, pada prinsipnya, pihak

yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk

melaksanakan.

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) Kebijakan merupakan suatu

hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara

kepada keputusan tentang alternatife terbaik.
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Menurut Refley dan Franklin (1982)dalam Budi Winarno (2011:148)

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

nenberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis

keluaran yang nyata.

Menurut Riant Nugroho (2011:618) Implemenasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemenasikan 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.

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (2006:81) dalam

Harbani pasolong (2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses

mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

Menurut Wahab (1990) dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7)

Mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak

hanya menyangkut prilaku badan administratif yang beranggung jawab untuk

melaksankan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi

sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku

semua pihak yag terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap

dampak , baik yang negatif maupu yag positif.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations, 1975) dalam

Solichin Abdul Wahab (2005:2)kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk
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berindak.Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat

umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperenci,

bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat.

Menurut Wibawa (1992:14)dalamHassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7)

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.

Public police adalah hasil dari suatu pemerintahan dan administrasi

Negara adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hasil-hasil tersebut,

sehingga dengan demikian public police lebih diartikan sebagai pap yang

dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-

hasil itu dibuat(Miftah thoha, 2010:102).

Menurut Riant Nugroho (2011:494)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.

Selanjutnya Riant Nugroho (2011:495) menjelaskan lagi kebijakan

yang bisa langsung dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan

turunannya, seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah,
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Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan

publik penjelas seperti Undang-undang dan Perda.

Peter DeLeon dan Linda DeLeon (2001) dalam Riant Nugroho

(2011:626), mengemukan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi

kebijakan publikdapat dikelompokan menjadi tiga generasi yaitu :

1. Generasi pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan

sebagai msalah-maslah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.

2. Generasi pada tahun 1980-an, adalah genarsi yang mengembangkan

pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah.

3. Generasi pada tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuan sosial

Malcolm L. Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa

variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih

menentukan keberhasilan implemenasi kebijakan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Riant

Nogroho (2011:629) mengemukan bahwa implementasi adalah upaya

melaksanakan keputusan kebijakan.

Menurut Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:9) keberhasilan

implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinyakesesuaian antara

pelaksanaan/penerapan kebijkanvdengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan

itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan

permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan

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

pelaksananya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2011:162)

mengatakan bahwa implemenasi yang berhasil sering kali membutuhkan

mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan

mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan)

untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu

cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut grindle (1980:8-13) dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan

(2004:9) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tentunya

juga tidak terlepas dari proses perumusan kebijakan yang kelak membuahkan

isi kebijakan yang akomodatif serta lingkungan dimana kebijakan itu

diimplemenasikan.

Menurut HesselNogi S. Tangkilisan (2004:7) 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).

Selanjutnya, Refley dan Franklin dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan

(2004:14)menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program

dapat di pengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
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1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengkr implementasi dari

kepatuhan strate level bureaucracy terhadap atas mereka.

2. Kelancaran rutinitas dan ketiadaan persoalan.

3. Kinerja yang memuaskan dari semua pihaktertama kelompok penerima

manfaat yang diharapkan.

Menurut Budi Winarno(2011:147)Implementasi dalam sisi lain

merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai

suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak

(outcome).

Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah

beragam, namun  kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan

keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi

masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan

dilaksanakan secara jelas( Hassel Nogi S. Tangkilisan 2004:1 ).

Menurut Ripley (1985) dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan

(2004:156)Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses

kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai

lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan  dan aktifitas masyarakat

perihal kebijakan dan Keempat faktor ini saling mempengaruhi.

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
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kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Riant Nugroho, 2011:494).

II.2.Pedagang Kaki Lima

An nal(1983:30) dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:202)Istilah

pedagang kaki lima merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda,

diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dalam feet sama

dengan kaki kira-kira 31 centi meter lebih sedikit. Lebar trotoar waktu itu lima

kaki (1.5 meter). Pedagang yang berjualan disepanjang trotoar tersebut

kemudian disebut pedagang kaki lima.

Menurut Akhirudin (1982) dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan

(2004:202)Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal relatif sedikit

berusaha dibidanng produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk

memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat.

Aktivitasnya dilaksanakan dalam suasana lingkungan yang informal.

Menurut McGee dan Yeung (1977: 25) dalam skripsi Kusnadi

(2012:38) PKL mempunyai pengertian yang sama dengan”hawkers”,

yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa

untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum,

terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Kemudian menurut tim peneliti dari fakulas hukum Universitaas

parahiyangan (1980:1) dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan 2004:203),

Pedagang kaki lima diartikan sebagai pedagang yang melakukan usaha atau

kegiatannya, yaitu berdagang di kaki lima atau trotoar yang dulu  berukuran
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lebar kurang dari lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di

daerah-daerah keramaian umum seperti didepan pertokoan, pasar, sekolahan,

gedung bioskop dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono (1980) dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan

2004:203) mendefinisikan pedagang kaki lima seperti di bawah ini :

1. Kelompok ini merupakan yang kadang-kadang juga berarti produsen

sekaligus ( misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak

sendiri).

2. Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi, bahwa mereka pada

umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar dipinggir jalan,

atau dimuka toko yang dianggap srategis.

3. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang mereka

hanya merupakan “alat” bagi pemilik modal dengan mendapakan sekedar

komisi sebagai imbalan jerih payah.

4. Pada umumnya kelompok pedagang kaki lima ini merupakan kelompok

marginal, bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marginal.

5. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para pedagang

kaki lima yang mengkhususkan diri dari dalam hal penjualan barang-

barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah.

6. Omset penjualan pedagang kaki lima ini pada umumnya memang tidak

besar.

7. Para pembeli pada umumya merupakan pembeli yang berdayabeli rendah

(berasal dari apa yang dinamakan lower income pockets).
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8. Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomi, sehingga

akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang yang

sukses, agak langka.

9. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan family

enterprise, aau malah one man enter prise.

10. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar, dari

shifting jenis barang yang diperdagangkan  para pedagang sering kali

terjadi.

11. Tawar menawar antara pedagang dan pembeli ciri khas usaha perdagangan

para pedagang kaki lima.

12. Terdapt jiwa kewiraswastaan yang kuat pada para pedagang kaki lima.

Sementara itu Hauser (1985:110) dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan

2004:190) mengatakan bahwa dalam tiori migrasi selalu akan terjadi

keseimbangan dimana arus tenaga kerja dari daerah rendah akan mengalir

kedaerah berpendapatan tinggi. Tetapi karena keterbatasan kesempatan keraj

dan tidak bisa tertampung dalam sektor formal, dan terpaksa meneriama

pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal.

Menurut Hassel Nogi S. Tangkilisan 2004:191) Untuk dapat dikatakan

suatu usaha termasuk dalam sektor informal, usaha tersebut harus mempunyai

ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kegiatannya tidak terorganisir secara baik, karena unit usaha informal

tidak  mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia bagi sekor

formal.

2. Pada umumnya tidak memiliki izin usaha.
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3. Pola usahanya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja.

4. Tidak terkena langsung kebijaksanaan pemerintah untuk membantu

golongan ekonomi lemah.

5. Unit usaha mudah beralih antar sub sektor.

6. Berteknologi sederhana.

7. Skala operasinya kecil karena modal dan perputaran usaha juga kecil.

8. Tidak memerluan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan

pengalaman sambil bekerja.

9. Pada umunyabekerja sendiri atau hanya dibantu pekerja keluarga yang

tidak dibayar.

10. Mereka bermodal dari tabungan sendiri aau dari lembaga keuangan yang

tidak resmi.

11. Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dinikmati

masyarakat berpenghasilan rendah serta sebagian kecil masyarakat

golongan menengah.

SoetjiptoWirosardjono (1976:25) dalamHassel Nogi S. Tangkilisan

2004:195-196)menjelaskan konsep sektor informal, dengan menunjukan ciri-

ciri pokoknya sebagai berikut :

1. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan maupun

penerimaan.

2. Ia tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh

pemerinah.

3. Modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan

diusahakan atas dasar perhitungan harian.
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4. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-

usaha lain.

5. Umumnya melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

6. Tidak mem butuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara

luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.

7. Umumnya   tiap tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga sedikit dan dari

lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang

sama.

8. Tidak mengenal system perbankan, perkreditan dan sebagainya.

Pedagang kaki lima merupakan jenis pekerjaan yang pentingdan

relative khasdalam sector informal didaerah perkotaan. Kekhususan tersebut

karena kehadiran pedagang kaki lima di tengah melimpahnya tenaga kerja dan

sedikit lapangan kerja telah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja

untuk memasukinya (Ray Bromley dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan

2004:206).

Menurut lokasinya, sektor informal yang terdapat baik didaerah

perkotaan maupun didesa, sektor informal yang berada di desa disebut

tradisional, sedangkan yang berada dikota tetap disebut sector informal.

Secara umum melihat realita ketenaga kerjaan di Indonesia, tampaknya sector

informal akanmenjadibagian yang tidak terpisahkan dari system ekonomi dan

social selama pembangunan masih bertumpu pada strategi pertumbuhan

(Hassel Nogi S. Tangkilisan,2004:197).
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II.3. Penelitian Terdahulu

Menurut Hartati Sulistyo Rini (2012) Pertumbuhan sektor informal

dan industri kecil dalam masa krisis ekonomoni ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu :

1. sebagian besar usaha kecil memproduksi barang konsumsi dan jasa-

jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah,

maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak

berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya

kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.

2. sebagian besar usaha kecil tidak mendapat modal dari bank.

Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga,

tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda usaha skala besar

yang banyak tergantung kepada perbankan, jika sektor perbankan

bermasalah, maka ikut terganggu kegiatan usahanya, sedangkan usaha

kecil dapat bertahan. Di Indonesia, usaha kecil biasanya

menggunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap

perbankan sangat rendah.

3. usaha kecil mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing.

Dampaknya usaha kecil mempunyai spesialisasi produksi yang ketat.

Hal ini memungkinkan usaha kecil mudah untuk pindah dari usaha

yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidakada.

4. reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi

industri hulu dihilangkan, usaha kecil mempunyai pilihan lebih

banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun
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dan efisiensi meningkat. Akan tetapi, karena bersamaan dengan

terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.

5. Dan yang terakhir adalah dengan adanya krisis ekonomi yang

berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan

pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor

informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil,

akibatnya jumlah usaha kecil meningkat.

Menurut Aji Wahyu Heriyanto (2012:3) yang dimaksud dengan

pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan

yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung

berpindah- pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam

melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki

lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan

jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Namun pengertian tentang

pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur

artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur

pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman,

terminalbahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah

penduduk.

Salmina W. Ginting (2004) beberapa ciri-ciri umum yang dapat

digunakan untuk mendefinisikan keberadaan pedagnag kaki lima yaitu:

1. Dilakukan dengan modal kecil oleh masyarakat ekonomi lemah



14

2. Biasanya dilakukakan perseorangan atau keluarga tanpa suatu kongsi

dagang.

3. Selalu berada dekat dengan jalur sirkulasi atau lokasi yang paling

sibuk.

4. Menggunakan fasilitas publik sebagai lokasi berjualan seperti trotoar

dan badan jalan.

5. Menggunakan grobak atau tenda sederhana yang cukup fleksibel

untuk berpindah-pindah.

Wilis Kristianing Shakti (2013:6) PKL adalah termasuk usaha kecil

yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan

(entrepreneurship). PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola

usahanya agar mendapatkan keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang

menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha

sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi

manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapatkan dari pendidikan

formal. Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir

mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen

pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut “learning by experience” (belajar

dari pengalaman). Kemampuan manajerial memang sangat diperlukan PKL

guna meningkatkan kinerja usaha mereka, selain itu motivasi juga sangat

diperlukan guna memacu keinginan para PKL untuk mengembangkan

usahanya.

Menurut Trisni Utami (2009)Berdasar penelitian ini dapat

dikemukakanhal-hal berkaitan dengan adaptasikomunitas PKL menjadi
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pedagang pasar.Komunitas sektor informal di perkotaanmerupakan salah satu

kelompok masyarakatmarginal yang perlu diberdayakan agarlebihmampu

melakukan kegiatan ekonomisehingga taraf-hidupnyameningkatkan danlebih

berkontribusi dalam pembengunanbangsa. Kelompok ini pada

umumnyamempunyaiketerbatasan-keterbatasan untuk melakukanusaha, antara

lain: (1) minimnyamodal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, (3) kurangnya

akses terhadap kebijakanpemerintah, informasi dan sarana-sarana

ekonomimaupun sosial.

II.4. Pandangan Islam Terhadap Ketertiban Umum.

Surat Ar Rum (30) ayat 41-42 tentang Larangan Membuat

Kerusakan di Muka bumi.












Artinya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan

perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang

benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanandimuka bumi dan

perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu.

Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan
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(Allah).” (QS Ar Rum : 41-42).

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan

sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas

untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah

telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan

semua makhluk-Nya, khususnya manusia.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam

dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir,

kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang

tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia

dan makhluk hidup lainnya.Islam mengajarkan agar umat manusia

senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam

beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji.

Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh

binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan

membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia

berbuat kerusakan di muka bumi.

Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak

upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah

dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program

penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan.

Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu

dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian

lingkungan hidup.
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(QS. al-An’am ayat 135)








Artinya :

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui,

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia

ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan

keberuntungan.

Disamping bekerja harus berdasar keahlian, bekerja juga harus

dilakukan dengan penuh semangat (etos kerja yang baik). Dalam kaitannya

dengan etos kerja, Allah menjelaskan bahwa hendaklah manusia berbuat

dengan sepenuh kemampuannya masing-masing, karena Allah juga akan

berbuat yang sama (QS. al-An’am ayat 135). Di samping itu, dalam ayat

ini juga dapat diambil pemahaman bahwa manusia yang tidak berusaha

secara sungguh-sunggu adalah termasuk orang-orang yang dzalim, karena

Allah telah menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai lahan mencari

kebahagiaan. Orang-orang yang dzalim semacam ini divonis oleh Allah

sebagai orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan, sebagai

balasan atas kedzaliman yang diperbuatnya.
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(QS. al-Anfalayat 27).







Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Bagi orang yang telah menerima kepercayaan untuk menjalankan

sebuah pekerjaan, al-Qur’an mengharuskannya untuk menjaga amanat

dengan tanggungjawab dan tidak boleh berkhianat.Disini orang-orang

beriman diingatkan untuk tidak mengabaikan perintah bersyukur dengan

menegaskan bahwa: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu

mengkhianati yakni mengurangi sedikitpun hak Allah sehingga

mengkufuriNya atau tidak mensyukuriNya dan juga jangan mengkhianati

Rasuullah Muhammad SAW. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepada kamu, oleh siapapun, baik amanat itu

amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim ataupun

nonmuslim, sedang kamu mngetahui. (QS. al-Anfalayat 27).

II.5.Kerangka Pemikiran.

Implementasikebijakanmerupakansuatucaraapadanbagaimana agar

sebuahkebijakandapatmencapaitujuan. Untuk itu, penulis ingin mengetahui
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bagaimana Peraturan Daerah KabupatenIndragiri HilirNomor21 tahun2008

diimplementasikan sehingga akan diketahui juga faktor-faktor yang

mempengaruhi.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir penelitian

sebagaimana digambarkan dalam Gambar II.3 berikut:

Sumber: (Riant Nugroho, 2009:636)

Menggunakan sebagai tempat
berjualan danmenyimpan barang-
barang dalam bentuk apapun.

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

Pasal 7 ayat 1

Out Put

a) Communication
b) Resources
c) Disposition or attitudes
d) Bureaucratic structures

Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi

(George Edward):

a) Terimplementasi
b) Kurang Terimplementasi
c) Tidak Terimplemnentasi

Pada setiap jalan, trotoar, jalur
hijau, taman dan tempat umum
setiap orang dilarang untuk :

Huruf G
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II.6. Definisi Konsep

a. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan

dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan

menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang kongret

atau nyata. Implementasi kebijakan merupakan tahapyang krusial dalam

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijaka dipadang dalam pengertian yang luas, merupakan

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap

berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative

terbaik.

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses

penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa aksi/tindakan para

pelaku pembangunan secara konsisiten dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

d. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal relatif sedikit
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berusaha dibidanng produksi dan berjualan barang/jasa untuk memenuhi

kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat.

Aktivitasnya dilaksanakan dalam suasana lingkungan yang informal.

II.8. Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah dan telaah pustaka diatas maka

penulis mencoba mengajukan hipotesa sementara dari masalah yang dihadapi

yaitu “Diduga Implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang

Ketertiban Umum Bab II Pasal 7 ayat (1), belum terimplementasi secara

maksimal.


