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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk  mencapai

tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan Publik Menurut Heinz Eulau dan

Kenneth Prewitt (Leo Agustino, 2012:6) adalah : “Sebagai “Keputusan Tetap” yang

dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang

membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Menurut Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila

pemerintah memilih untuk melakukan suatu maka harus ada tujuannya (objeknya)

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

mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk

kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh

pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan

“sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. (Edi Suharto, 2005:44)

Definisi lain mengenai Kebijakan Publik Menurut  Carl Friedrich yang

mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
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(Kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. (Leo Agustino, 2012:7)

James Anderson (Leo Agustino, 2012:7) mendefinisikanbahwa kebijakan

adalah “serangkaian kegitan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti

dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan

atau suatu hal yang diperhatikan”.

David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan publik

adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya

pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan

semuanya dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan

adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

William N. Dunn (Kristian Widya W, 2006) mengatakan kebijakan publik

adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh

badan atau kantor pemerintah.

Chandler dan Planosebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau

pemerintah.Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk

intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan

kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan

ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
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Sedangkan menurut Robert Eyestone (Leo Agustino 2008:6) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami,

karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu

dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya

diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar

apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nurdin Usman  mengemukakan “implementasi adalah bermuara pada

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan

sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

(Usman. 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukan diatas, dapat dikatakan bahwa

implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana

dan dilakukan secara bersungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi

dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut  Guntur Setiawan Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tidakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Setiawan. 2004:34).
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Pengeritan implementasi yang dikemukan diatas, dapat dikatakan bahwa

implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan

penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang biasa tercapai

dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2012 :8)

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”.

Dalam buku (Harbani pasalong, 2008) Implementasi kebijakan menurut

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu

rencana ke dalam praktik.

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

mendefinisikan Impelementasi Kebijakan sebagai “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 kebijakasanaan”.



17

Dan Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58), implementasi

kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik

dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin memepengaruhinya.

Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena

yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislatif kedua lembaga ini adalah

lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik

atau kekuasaan. Dari definisi diatas 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.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.3. Faktor- faktor Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengakaji lebih baik suatu Implementasi Kebijakan Publik maka perlu

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model

kebijakan. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah

implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya gunakan adalah model

Implementasi  yang dikemukan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149).

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis,

dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi

implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui
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bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.Faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1)

Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam

Agustino 2012:149).

Variabel atau Faktor pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut,

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan

publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka

kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap

keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau

pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

ditetapakan didalam masyarakat.

Terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur

keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi),

hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa

tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah

jalan.
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b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang

diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan

bagi pelaksaan dilapangan.

Variabel atau faktor kedua adalah Sumber daya. Edward III dalam Agustino

(2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu

:

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun

tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor

saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan

keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu

sendiri.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah

ditetapkan.
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c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana

dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya.

Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan

tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi

kebijakan publik (Edward III dalam Agustino (2012:152) adalah Disposisi atau sikap

dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu

kebijkan publik.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, menurut

Edward IIIadalah :

a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan

yang diinginkan oleh pejabat tinggi.

b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan

untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana dengan

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif
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oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana

kebijakan.

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi

kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkenaan dengan

kesesuain organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan

publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic

fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari

efektif. walaupun variabel lainnya sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan

kebijakan. Namun karena struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak

kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan

baik.

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu

kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan

dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang

baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta

pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana

dilapangan.
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2.4. Penelitian Terdahulu

1. Septyowati,  Santi.  2009. “Implementasi  Kebijakan Retribusi  Sampah

di Kota Pasuruan (Studi pada Pemerintah Kota Pasuruan)”

Hasil Peneliitan : Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa

implementasi  kebijakan retribusi sampah di Kota Pasuruan menggunakan

pedoman Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2000 tentang retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan Keputusan Walikota Pasuruan No.

658.1/101/423.012/2006 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi

pelayanan  kebersihan/persampahan  sebagai  acuannya. Kendala-kendala

yang  dihadapi dalam  mengimplementasikan  kebijakan  retribusi  sampah

di Kota  Pasuruan  antara  lain: (a) kurangnya  kesadaran wajib  retribusi

dan  upaya masyarakat  untuk  membayar  retribusi  sampah/kebersihan,

terutama  PKL (Pedagang Kaki Lima); (b) tingkat pelayanan pengelolaan

persampahan yang ada belum maksimal, hal tersebut disebabkan

keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang

pada saat ini sebagian telah mengalami kerusakan dan perlu mendapat

perbaikan maupun penggantian;  (c) belum efektifnya  sanksi terhadap

Pelanggaran  Hukum  mengenai  kebersihan; (d) sering  terjadi

keterlambatan  dalam  pengangkutan  sampah  sehingga  warga  enggan

untuk membayar  retribusi kebersihan  secara  teratur; (e) masih

kurangnya  penerangan jalan dan kurang  tertatanya  taman-taman di Kota

Pasuruan, sehingga masyarakat enggan  untuk membayar  retribusi
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kebersihan  secara  teratur;  (f) minimnya  biaya operasional

pemeliharaan.  Sementara  upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi

kendala-kendala  yang  selama  ini  menghambat  kelancaran  pemungutan

retribusi  sampah  /  kebersihan:  (a) meningkatkan kualitas prasarana dan

sarana pendukung  wilayah seperti  pembangunan  dan  pemeliharaan

saluran  limbah domestik, pengadaan sarana sanitasi limbah cair/padat; (b)

menciptakan tata ruang kota  yang  berwawasan  lingkungan;  (c)

meningkatkan  kualitas  pengelolaan lingkungan hidup.

2. Sudiyatno Tahun 2006 “Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun

2001 tentang retribusi pelayanan sampah/kebersihan di kota Surakarta”

Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kota telah

dilaksanakan,hanya saja hasilnya belum maksimal sehingga belum dapat

menutup kebutuhan beaya operasional pengelolaan sampah. Masyarakat

memahami dan peduli akan hak dan kewajiban untuk memperoleh dan

menikmati lingkungan yang baik, bersih dan sehat namun masih perlu

adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun sumber daya yang

digunakan dalam pemungutan retribusi tidak hanya melibatkan

pemerintah tetapi juga jasa ibu-ibu PKK RT. Sedangkan usaha yang

dilakukan untuk mencapai target adalah dengan mengoptimalkan tugas

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan dengan kegiatan
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penyuluhan dan sosialisasi . Adapun hambatan-hambatan yang timbul

dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Retribusi Kebersihan Kota adalah pembayaran RKK belum sesuai dengan

nilai ketetapan baku , kurangnya fasilitas pengumpulan, pengangkutan dan

pengelolaan sampah di TPA, serta partisipasi masyarakat yang masih

kurang.

3. Umar Said Tahun 2012 “Pemungutan Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Terhadap Pelayanan Kebersihan Di Kabupaten

Kudus “.

Hasil Penelitian : pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kudus melalui Kepala Seksi kebersihan dan pertamanan dibantu

oleh koordinator disetiap depo yang berada di desa - desa yang

menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan Pelaksanaan

pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Kebersihan disetiap depo

selama satu bulan menggunakan karcis retribusi yang disediakan

olehpetugas administrasi. Kendala - kendala yang dihadapi dalam

melaksanakan pemungutan adalah kurang adanya sosialisasi tentang

adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012

tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat,

sehingga masyarakat kurang tahu atas adanya perda tersebut dan tidak

adanya orang yang dipungut retribusi serta tidak adanya pendataan kepada
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pengguna jasa pelayanan kebersihan. Tingkat kepuasan masyarakat di

Kabupaten Kudus khususnya rumah tangga belum merasakan kepuasan

akan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Petugas kebersihan selaku

pemberi pelayanan kebersihan.

2.5. Retribusi Kebersihan

Dalam membuat kebijakan daerah, khususnya kebijakan dalam memungut

retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pengertian

retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan

oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Marihot Pahala Siahaan

(2009, 616) bahwa: “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010: 25) mengatakan bahwa : “Retribusi

daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib

retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah”.

Maka dapat dikatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan

kepada seseorang/badan atas pemakaian/pemanfaatan jasa yang diberikan oleh

pemerintah daerah. Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65
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Tahun 2001 tantang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang

Retribusi Daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi

Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaanya di masing-masing daerah,

pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sugianto (2008:52) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau

diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi

adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

Umum.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan. Sedangkan Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Kebersihan pungutan dan pembayaran atas pelayanan

persampahan/kebersihan yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam

hal ini Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unit kerja yang salah satu

tugasnya  untuk memberikan pendapatan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti
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melalui pemungutan Retribusi Kebersihan yang dilakukan terhadap Masyarakat yang

menempati Kios, Ruko, dan Kedai Kopi dan Objek Retribusi yang ada di Kabupaten

Kepuluan Meranti.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Tata cara pelaksanaan

Pemungutan RetribusiKebersihanAdalah sebagai berikut :

a. Pemungutan Retribusi

1. Retribusi  dipungut  dengan  menggunakan  SKRD  atau  dokumen  lain

yang dipersamakan.

2. Dokumen  lain  yang dipersamakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

3. Tata  cara pelaksanaan  pemungutan  retribusi  diatur  lebih  lanjut

dengan Peraturan Bupati

b. Masa Retribusi

1. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu  bagi  wajib  Retribusi  untuk  memanfaatkan  jasa  dari

Pemerintah Daerah.

2. Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi.

c. Sanksi Administrasi

1. Dalam  hal  Wajib  Retribusi  tidak  membayar  tepat  pada  waktunya

atau kurang  membayar,  maka  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa

denda sebesar  2%  (dua  per  seratus)  setiap  bulan  dari  jumlah
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retribusi  yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan

STRD.

2. Penagihan  Retribusi  terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)

didahului dengan Surat Teguran.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

2.6. Pandangan Islam Tentang Retribusi

Pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi telah

mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan

dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh

masyarakat sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dibutuhkan

oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Demikian pula pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai

salah satu sumber pendapatannya. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah akan terus

menggali berbagai bentuk pajak dan Retribusi sebagai sumber pendapatan daerahnya,

walaupun terkadang tidak lagi memperhatikan kemampuan warganya. Alih-alih

mengurusi sampah justru seringkali menyusahkan masyarakat yang memiliki

kekurangan dari segi ekonomi. Dari sini seharusnya pemerintah daerah bisa

mengambil sikap bijak dalam menerapkan retribusi.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk

dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya
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hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan bagi

masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus,

firman Allah ta'ala untuk mentaati ulil amri (Pemerintah) :

Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-

quran) dan Rasul (Sunnah Nya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nissa  ;

59)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati

aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-

Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberpa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan

agar senantiasa taat kepada pemerintah :



30

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل أََال  ُكلُُّكمْ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َراٍع َعْن َعْبِد هللاَّ
َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ فَاْألَِمیُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراٍع َعلَْیِھْم َوُھَو 
ُجُل َراٍع َعلَى أَْھِل بَْیتِِھ َوُھَو َمْسئُوٌل َعْنُھْم َواْلَمْرأَةُ  َمْسئُوٌل َعْنُھْم َوالرَّ

َمْسئُولَةٌ َعْنُھْم َواْلَعْبُد َراعٍ َعلَى َماِل َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلَِھا َوَولَِدِه َوِھَي 
َسیِِّدِه َوُھَو َمْسئُوٌل َعْنھُ فَُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

Dari Abdullah bin Umar: Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, setiap diri

kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas

kepemimpinan itu. Orang yang menangani urusan manusia adalah pemimpin bagi

mereka dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya itu. Suami adalah pemimpin bagi

keluarganya dan dia akan ditanyai atas kepemimpinannya itu. Wanita adalah

pemimpin dalam rumah suaminya serta anaknya, dan dia akan ditanyai atas

kepemimpinannya itu. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya

dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Setiap diri

kalian adalah pemimpin dan kalian akandimintai pertangungjawaban atas

kepemimpinan itu. " (Shahih: Muttafaq 'Alaih)

:َعْن أَبِي َسِعیٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم 

ْوَم اْلقِیَاَمِة َوأَْدنَاھُْم ِمْنھُ َمْجلًِسا إَِماٌم َعاِدٌل َوأَْبَغَض إِنَّ أََحبَّ النَّاِس إِلَى هللاِ یَ 

النَّاِس إِلَى هللاِ َوأَْبَعَدھُْم ِمْنھُ َمْجلًِسا إَِماٌم َجائٌِر.
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Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya manusia

yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat

adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling

jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zhalim. Hadis hasan, diriwayatkan oleh

al-Tirmizi

Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama

tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak disukainya.

Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapaun dalam hal-hal yang bersifat

kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika pemerintah

menetapkan satu peraturan yang tidak kita sukai maka bukan berarti kita

menentangnya. Jika kita mampu maka nasehatilah pemerintah dengan cara yang baik.

Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat

oleh pemrintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah fiqhiyyah juga

membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi secara umum

kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka

dilarang, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang menegaskan “Tidak boleh seseorang

mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari’ah”. Pengambilan harta orang lain

tanpa dibenarkan oleh syari’ah adalah pencurian atau perampokan harta yang ada

sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari’ah maka diperbolehkan. Misalnya

:petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib

mengeluarkan zakat.
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2.7. Definisi Konsep

Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berpikir agar tidak terjadi tumpang

tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna

menghidari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang dipakai dalam

penelitian yang akan dikemukan sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Carl Friedrich (Leo Agustino, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan

adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(Kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (Kesempatan-kesempatan)

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud”.

Robert Eyestone sebagaimana (Leo Agustino 2008:6) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.Banyak

pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena

apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nurdin Usman (2002:70) mengatakan bahwa implementasi adalah

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapai tujuan kegiatan.
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3. Retribusi Daerah

Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu Pembayaran

wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh

negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat

langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari

negara.

4. Retribusi Kebersihan

Adalah pungutan biaya yang dikenakan kepada setiap pedagang/usaha yang

menghasilkan sampah, yang diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan

waktu pengangkutan.
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2.8. Konsep Operasional Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional

yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi lebih dikongkritkan

dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel Indikator Sub Indikator

Implementasi

Kebijakan Publik

(Teori Edward III

dalam Leo Agustino

2012:149)

1. Komunikasi

2. Sumber Daya

3.Disposisi

4. Struktur Birokrasi

-Transmisi

-Kejelasan

-Konsistensi

-Staff

-Informasi

-Wewenang

-Fasilitas

-Pengangkatan Birokrasi

-Insentif

-Kesediaan dan komitmen

-Kesesuaian organisasi

sebagai pelaksana

kebijakan

-Koordinasi antar instansi

dan masyarakat.

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2014
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2.9. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : George C. Edwards III (Dalam Leo Agustino, 2012:149) dan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2012

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan

bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam penelitian ini,

dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Sedangkan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian

target retribusi kebersihan pada Dinas Pasar, Kebesihan dan Pertamanan Kabupaten

Implementasi Kebijakan
Retribusi Kebersihan

Mengidentifikasi Faktor-
faktor yang menghambat

pencapaian target Retrubusi
Kebersihan pada Dinas
Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten

Kepulauan Meranti

Komunikasi

Pemungutan

Sumber Daya

Disposisi

Struktur
Birokrasi

Masa Retribusi

Sanksi
Administrasi

Keberhasilan
Implementasi
Kebijakan
Retribusi
Kebersihan dan
Peningkatan PAD
Kabupaten
Kepulauan
Meranti
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Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 di

pengaruhi oleh Cara Pemugutan, Masa Retribusi dan Sanksi Administrasi, dengan

adanya faktor-faktor tersebut maka diharapkan akan tercapainya keberhasilan

Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan yang nantinya dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.


