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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Kebijakan Pengelolaan Retribusi parkir memutuhkan kajian 

referensi dan batasan pengertian yang berfungsi sebagai dasar dan penentu arah 

pembahasan. Batasan penrtian tersebut disesuaikan dengan tema penelitian yang 

diangkat. Berikut akan dipaparkan kajian referensi yang relevan dalam 

pembahasan penelitian ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif (descriptive kualitative research). 

Tabel 2. PenelitianTerdahulu 

No PENGARANG JUDUL METODE HASIL 

1. Syaffa R 2016 Evaluasi 

Terhadap 

Pengelolaan 

Parkir Tepi 

Jalan Umum 

di Kawasan 

Simpang 

Lima Kota 

Semarang 

Metode 

penelitian 

campuran 

atau 

gabungan 

antra 

kuantitatif 

dan 

kualitatif. 

Dalam proses perencanaan 

telah dilakukan dengan 

baik oleh Dishubkominfo 

sebagai organisasi yang 

bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan 

parkir. Namun realisai 

kebijakan dilapangan 

nyatanya banyak yang tak 

sesuai dengan aturan 

pengelolaan parkir yang 

tertuang dalam Perda. 

Permasalahan dilapanan 

juga sdisebabkan 

kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah 

kepada juru parkir sehingga 

pelaksana parkir di 

lapangan tidak memiliki 

gambaran jelas terkait 

peraturan, selain itu adanya 

peran koordinator lapangan 

yang merasa memiliki 

lahan yang bertindak 

swenang-wenang sihingga 
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para jukir menyetorkan 

penghasilan justru kepada 

korlap. Hambatan-

hambatan dalam 

pengelolaan parkir ini 

berdampak pada 

pemasukan daerah dari 

sektor parkir. 

2. Semdi J. E 

Sopbaba, 

Sugeng 

Rusmiwari, 

Willy Tri 

Hardianto 

2012 

Implement-

asi Kebijakan 

Retribusi 

Parkir 

Terhadap 

PAD 

Metode 

penelitian 

kualitatif  

Hasil penelitian 

mnunjukkan bahwa, 

retribui parkir di Kota Batu 

pada 3 tahun terakhir yakni 

tahun 2009-2011 rata-rata 

memberikan kontribusi 

sbesar 1,49% terhadap 

PAD Kota Batu setiap 

tahunnya. Dan dapat 

dikatakan bahwa salah atu 

umber peneriman darah di 

Kota Batu khususnya 

retribui parkir tergolong 

kecil dalam memberikan 

kontriusi terhadap PAD. 

Faktor-faktor 

penghambatnya antara lain 

rendahnya kesadaran 

mayarakat dan rendahnya 

sistm pngawasan 

(kontroling). 

3. Ikhan 

Risniawan 

Putra 2018 

Implement-

asi Kebijakan 

Retribusi 

Pelayanan 

Parkir Tepi 

Jalan Umum 

di 

Bangkinang 

Kota 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Implementasi atau 

penerapan dari kebijakan 

retribusi pelayanan parkir 

tepi jlan umum Bangkinang 

Kota belum 

terimplementaikan dengan 

baik, karna umberdaya 

manusia yang dimiliki oleh 

Dinas Perhubungan 

Kampar khususnya juru 

parkir yang ditugaskan 

untuk melakukan 

pemungutan parkir ini 

belum memadai, kinrja juru 
parir masih elum maksimal 

dan cenderung mengharap 

upah daripada memerikan 

pelayanan yang maksimal. 

Pengawasan yang 
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dilakukan terhadap kinerja 

juru parkir belum 

maksimal, shingga 

kesalahan-kealahan yang 

dilakukan jukir tidak 

terelakkan. 

4. Delma Marlina 

Pasla 2016 

Pengaturan 

Pengelolaan 

Retribusi 

Parkir Segai 

Sumber 

Pendapatan 

Asli Kota 

Manado 

Metode 

analisis 

deskriptif 

Hasil penerimaan retribusi 

Kota Manado seluruhnya 

dipergunakan untuk 

memiayai penyelenggaraan 

daerah dan menunjang 

pelakanaan pembangunan  

daerah. Namun kontribusi 

retribusi parkir terhadap 

anggaran pendapatan dan 

elanja daerah masih sangat 

kecil dikarenakan tidak 

teraturnya pemetaan 

pelakanaan parkir srta tidak 

tercapainya target realisai 

tiap tahunnya. 

5. Agusniar 

Rizka Lutfia 

2016 

Kuasa Aktor 

Dalam 

“Dunia” 

Parkir Liar 

(Studi kasus 

kuasa aktor 

dalam „dunia‟ 

parkir liar di 

sekitar RSUP 

DR. Sardjito 

dengan 

menggunakan 

perspektif 

Foucauldian 

dan 

Gramscian)  

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Kuasa aktor dalam dunia 

parkir liar di sekitar RSUP 

DR. Sardjito telah 

memainkan kuasa yang 

dimilikinya untuk 

membentuk masyarakat 

parkir liar dengan segenap 

tatanan aturan yang 

sedemikian rupa. Kuasa 

aktor dalam dunia parkir 

liar di sekitar RSUP Dr. 

Sardjito endiri berpijak dari 

perspektif Gramsci antara 

lain berperan pada ranah 

pembagian 

wilayah/petak/patork 

parkir, menentukan siapa 

yang boleh bekerja sebagai 

juru parkir liar di wilayah 

terseut serta menjadi 

pengawas sekaligus 

inisiator tatanan aturan 
yang diperlukan untuk 

menjadi kekompakan 

masyarakat parkir liar yang 

ada. 

6. Ahmad Interaki Metode Perumusan parkir 
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Mursyid 

Juhansya 

Stakeholder 

dalam 

Perumusan 

Kebijakan 

Parkir 

Berlangganan 

di Kabupaten 

Sidoarjo 

kualitatif berlangganan ini adalah 

mengenai perebutan su er 

ekonomi dari lahan parkir 

antara Pemkab idoarjo 

dengan pihak swasta serta 

upaya dari pemka idoarjo 

untuk mendapatkan PAD 

yang tinggi dari 

penyelenggaraan parkir 

berlangganan. 

7. Riko Riyanda, 

Timul Dompak 

2017 

Kebijakan 

Parkir Kota 

Batam dalam 

Meningkatk-

an 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Kebijakan parkir Kota 

Batam melalui perda No. 1 

Tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan dan 

retriusi parkir belum 

optimal dalam pencapaian 

target dan realisasinya. 

Padahal erdasarkan data, 

potensi parkir di Kota 

Batam dapat jauh melebihi 

target parkir masih 

minimum dan sealiasinya 

belum begitu signifikan, 

kecenderungannya stagnan 

dan belum menunjukkan 

perubahan dalam 

penungkatan PAD. Sistem 

pengelolaan fasilitas parkir 

yang belum layak, indeks 

kepuasan publik tidak 

diimplementasikan, kinerja 

SDM elum efektif, ada 

yang gagal dalam sistem 

pengelolaan parkir Kota 

Batam. 

8. Shearly Donso  Implementa-

si Kebijakan 

Retribusi Jasa 

Umum (Studi 

Kasus 

Implementa-

si Keijakan 

Parkir Tepi 
Jalan Umum 

Kota Palu) 

Metode 

penelitian 

Kualitatif 

Faktor pendukung: adanya 

dukungan dan kepercayaan 

masyarakat dengan 

indikator aktifnya 

masyarakat dalam 

memenuhi kewajibannya 

selaku pengguna jasa 

parkir. 
Faktor penghambat: 

fragmentasi organisasi 

dalam struktur mekanisme 

tata kelola parkir telh 

menimbulkan rentang 
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kendali koordinasi dalam 

pelaksanaan parkir tepi 

jalan umum tidak efektif 

dalam mencapai target 

yang diharapkan. 

Koordinator wilayah 

maupun koordinator 

lapangan yang tidak berasal 

dari internal birokrat 

menghambat mekanisme 

sehingga tidak efektif. 

9. Indra Safawi, 

Sujianto, dan 

Zalli Rusli 

2012 

Implementa-

si Kebijakan 

Retribusi 

Parkir Tepi 

Jalan 

Analisis 

Deskriptif 

Tujuan dari kebijakan 

retriusi parkir adalah untuk 

menciptakan keteraturan 

dalam perparkiran tepi 

jalan dan menghailkan 

penerimaan yang dapat 

menyumbangkan PAD 

yang bear, namun 

kebijakan belum 

seluruhnya dapat 

dilaksanakan, hal ini 

dipengaruhi oleh faktor 

sumberdaya, disposisi, 

truktur birokrasi. 

10. Elsa Aerani, 

Nike Mutiara 

Fauziah, S. 

AP., MA 

Implementasi 

Kebijakan 

Retribusi 

Pelayanan 

Parkir Di 

Tepi Jalan 

Umum 

Pecinan Kota 

Magelang 

Brdasarkan 

Perda Kota 

Magelang 

No. 3 Tahun 

2017 

Metode 

penelitian 

deskriptif 
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2.2 Deskripsi Teori 

a. Kebijakan 

Kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah 

policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis esar dan dasar rencna dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsis, dan ari pedoman 

untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Berikut kebijakan menurut Budi 

Winarno: 

“istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan ecara luas seperti 

pada “kebijakan luar negri Indoneia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan 

atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lbih khusus, 

seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerinta tentang 

birokrasi dan deregulasi”
29

. 

 

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan: 

“mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam uatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan isulan kebijaksanaan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
30

” 

 

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan alam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah.   

                                                             
29

Budi Winarno. 2007.Kebijakan Publik: teori dan proses edisi revisi, Media Presindo. 

Yogyakarta. Hlm. 15 
30

 Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Hlm. 7. 
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 Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan bertujuan untuk memberikan efek 

perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Kebijakan yang 

dihasilkan/direncanakan merupakan produk kesepakatan antara legislatif dengan 

eksekutif. Hofferbert memberi pengertian policy sebagai hasil-hasil keputusan 

yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Lebih jauh, 

Hofferbert menawarkan dua buah cara untuk memahami suatu kebiajakan. 

Pertama, mendekati suatu policy melalui substansinya (yaitu rumusan-rumusan 

redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan „goals‟ apa yang hendak 

dicapai); Kedua, dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil 

maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang masih bersifat sementara 

maupun yang sudah final
31

.  

Hofferbert menyoroti kebijakan menjadi “hasil-hasil keputusan”, “pelaku”, 

dan “tujuan-tujuan publik”. Pelaku yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif dan 

siapapun yang hasil keputusannya untuk kepentingan orang banyak/masyarakat. 

Selanjutnya, pengertian yang dikemukakan oleh Hofferbert ini juga menekankan 

memahami kebijakan dari sisi substansi dan proses pelaksanaan kebijakan. Ia 

mengatakan: 

“Substansi kebijakan yaitu rumusan-rumusan kebijakan yang telah 

diputuskan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kebijakan publik adalah 

pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan legislatif, penataan/pengaturan 

yang dilakukan oleh eksekutif, penggunaan anggaran, dan juga kegiatan 

apapun yang dilakukan oleh siapapun yang menjadikan masyarakat 

sebagai sasarannya‟
32

. 

 

Tidak lepas dari itu, menurut Samodra Wibawa, kebijakan sebagai suatu 

sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. 

                                                             
31

 Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik.PT. Raja Grofindo Indah. Jakarta 

Hlm. 49 
32

 Ibid., Hlm. 50 



 

24 
 

Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan 

kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama 

lain. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci
33

: 

a. Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga 

non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.Mereka dapat 

mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh darisuatu kebijakan. 

b. Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-

orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah 

selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam 

kotak pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang-

bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku 

kebijakan. 

c. Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk 

menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat. 

 

Selain itu, menurut  Carl  Friedrich  yang  dikutip  oleh  Budi  Winarno  

memandang kebijakan sebagai: 

“suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatuu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan 

untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, 

atau merealisasikan suatu sasaran atau suatuu maksud tertentu”
34

.  

 

Definisi yang dikemukakan Carl Friedrich tersebut memusatkan pada 

tindakan dan usulan oleh stakeholder kebijakan, usulan tersebut dapat menjadi 

hambatan dan kesempatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.Batasan-

batasan kebijakan yang dikemukakan oleh banyak pihak, pada dasarnya 

menekankan pada apa yang dilakukan oleh pelaku kebijakan (keterlibatan aktor-

aktor). Dalam penelitian kebijakan dilihat dari sudut substansinya,yaitu 

memahami kebijakan berdasarkan rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang 

berisi tujuan-tujuan (goals)‟ apa yang hendak dicapai yaitu hasil keputusan yang 

telah ditetapkan oleh pelaku kebijakan. 

                                                             
33

 Ibid., Hlm.50 
34

 Winarno, Budi. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo .Yogyakarta Hlm. 19 
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Kebijakan menekankan pada apa yang dilakukan aktor kebijakan. 

Anderson, menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat 

dipahami menjadi beberapa kategori seperti tuntutan kebijakan (policy demands), 

keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), penyataan-penyataan kebijakan 

(policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak 

kebijakan (outcomers)
35

. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : 

a) Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang 

dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-

pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut 

berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau 

tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya 

tuntutan-tuntutan ini diajukan  oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan 

mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus 

“berbuat sesuatuu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan 

tertentu mengenai suatuu persoalan. 

b) Keputusan kebijakan (policy demands) didefinisikan sebagai keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan 

atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijkan publik 

termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan 

perintah-perintah eksekutif atau penyataan-pernyataan resmi, mengumumkan 

peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap 

undang-undang. 

c) Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statement) adalah pernyataan-

pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik yang termasuk 

dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan 

dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan maupun 

penyataan-pernyataan atau pidato-pidato para pejabat yang menunjukkan 

maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut. 

                                                             
35

 Ibid., Hlm. 19-20 
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d) Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada “manisfestasi nyata” dari kebijakan-

kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-

keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan 

kalimat yang lebih sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan 

sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

Penyelidikan mengenai hasil-hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan 

bahwa kebijakan dalam kenyataannya sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam 

pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan demikian kita dapat membedakan 

antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil-hasil kebijakan. Hasil-hasil 

kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan 

dampak-dampak kebijakan (outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi 

masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan 

atau tidak adanya tindakan pemerintah
36

. 

Manifestasi nyata dari pemenuhan kebutuhan publik di sektor pengelolaan 

retribusi parkir di Kota Malan ini adalah hasil undang-undang legislatif, peraturan 

menteri maupun penyataan-penyataan atau pidato pejabat yang menunjukkan 

adanya upaya terhadap pemenuhan dan perbaikan kebijakan yang menyangkut 

pengelolaan retribusi parkir, baik yang sudah dikeluarkan maupun yang masih 

berupa rencana bahkan wacana, serta apa yang akan dilakukan untuk 

mencapainya. 

Lebih dari itu, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang 

terorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah pulik atau 

demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang 

                                                             
36

 Ibid., Hlm. 19-20 
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dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat 

pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Tahapan kebijakan publik merupakan rangkaian proses pembuatan dan 

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam hal ini Dunn mengatakan: 

“Perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan intesis 

terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah”
37

. 

 

Sedangkan Charles Lindblom mengemukakan bahwa proses pembuatan 

kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena memperlihatkan 

banyak proses ataupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan
38

. 

Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan 

publik dengan membagi proses – proses penyusunan kebijakan publik tersebut ke 

dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan 

dalam mengkaji kebijakan publik. Adapun tahap – tahap kebijakan publik yang 

lebih lanjutnya dikemukakan oleh William Dunn adalah sebagai  berikut
39

: 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-

masalah pada agenda publik. Sebelumnya maalah-maalah ini berkompetisi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan, karena tidak semua 

maalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, eerapa 

masalah mauk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu 

masala mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain 

                                                             
37

 Dunn, Willim N. 2000. Pengantar Analisa Keijakan Publik.Gadjah Mada Press. Yogyakarta 

Hlm 123 
38

 Op.cit., Hlm 32 
39

 Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah  Mada University 

Press.Jakarta: 
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ditetapkan menjadi fokus pembahaan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan 

tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

2. Tahap Formulasi Kebijakan  

 Masalah yang telah masuk ke aenda keijakan kemudian diahas oleh para 

aktor pemuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk 

kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan maalah tersebut 

beraal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy 

options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu maalah untuk masuk 

kedalam agenda keijakan, dalam tahap perumuan kebijakan maing-masing 

alternatif ersaing untuk dapat dipili sebagai tindakan yang diambil untuk 

memecahkan maalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk 

mengusulkan pemecahan masalah tersebut.   

3. Tahap Adopsi Kebiajakan 

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut 

diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan 

dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan. 

4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program 

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat 

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah 
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yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi 

ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa 

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), 

namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih 

dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria 

yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak 

yang diinginkan. 

Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, 

maka dapat dimengerti bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting 

dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang 

ada dalam vmasyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang 

tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. 

c. Implementasi Kebijakan Menurut Erdward III 

Secara umum istilah implmentasi dalam kamus besar Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biaanya dikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster 

merumuskan secara penekan bahwa:  

“to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the mean for 

carrying out: (menyediakan sarana untuk melaksanakan seuatu).” 
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Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan 

seuatu harrus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap suatu kebujakan
40

. 

Sejalan dengan itu Grindle mengemukakan bahwa: 

“implementasi kebijakan sering dilihat seagai uatu pros yang penuh 

dengan muatan politik dimana mereka yang erkepentingan berusaha 

sedapat mungkin mempenaruhinya. Melihat bahwa implementasi 

kebijakan sarat dengan kepntingan karena memuat keijakan adalah 

eksekutif dan legislativ kedua lembaga ini adalah lemaga politik tentulah 

kebijakn tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik dan 

kekuaaan”
41

. 

 

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo, mengatakan bahwa: 

“implementasi adalaah proses menstranformasi suatu rencana ke dalam 

praktek”
42

 

 

Sejalan yang diungkapkan Hinggis: 

“Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang 

didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk 

mencapai sarana strategi”
43

. 

Artinya alam pengimplementasian suatu keijakan mesti ada instrumen baik 

SDM, SDA, dan lainnya yang memungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang 

ingin dicapai. Kemudian lebih dari itu, pelaksanaan kebijakan merupakan salah 

satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya pelaksanaan dilaksanakan 

setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pelaksanaan 

kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan 

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 

sebagaimana yang diharapkan
44

. 
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Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan 

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijak an tersebut. Misalnya dari 

sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber 

daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan 

kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke 

masyarakat. 

Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan 

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi 

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam 

bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang 

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan 

pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain 

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala 

Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll
45

. 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  yang dikutip oleh Affan 

Gaffar, menjelaskan makna pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa: 

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan–kegiatan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 
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untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – 

kejadian”.
46

 

Pengertian pelaksanaan di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu
47

. 

Proses pelaksanaan kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan 

kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah 

dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.  

Sejalan dengan berbagai pengertian dari tokoh-tokoh diatas, dalam hal ini 

Edward III berpandangan bahwa  implementasi kebijakan tersebut setidaknya 

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 
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tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial.  

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating 

Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas 

organisasi tidak fleksibel.
48

 

Menurut pandangan Edwards tersebut sumber-sumber yang penting yakni 

meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas - fasilitas yang 

diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan 

pelayanan-pelayanan publik. 
49
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Struktur Birokrasi menurut Edwards diatas paling tidak terdapat dua 

karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi 

yang secara jelasnya dikemukakan sebagai berikut:  

”SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang 

sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-

sumber dari pada pelakana serta keinginan untuk kseragaman dalam 

bekerjanya organiasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. 

Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit 

irokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok – kelompok 

kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat 

kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.”
50

 

 

d. Parkir 

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 

pendek atau lama, seuai dengan kebutuhan pengedara. Parkir merupakan salah 

satu unsur prasarana tranportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan 

transportai, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu 

jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotan dengan kepadatan 

penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi pula. Apabila kondii ini didukung 

dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatai 

penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu 

menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimulkan kebutuhan lahan 

parkir yang bear pada zona tarikan sebagai contoh pada daerah pusat  bisnis.
51 

Tidak semua pengembang pusat bisnis mampu menyediakan lahan parkir 

yang mencukupi, sehingga badan jalan yang berada di  sekitarnya  digunakan 

untuk lahan parkir. Apabila badan jalan tersebut dilalui lalu lintas dalam jumlah 

yang cukup besar maka bisa dipastikan bahwa parkir di badan jalan akan 

menimbulkan permasalahan lalu lintas (kecepatan menurun dan waktu tempuh 
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meningkat). Timbulnya permasalahan parkir di kota-kota besar menuntut para  

ahli transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik 

parkir, analisis kebutuhan parkirr, perencanaan geometrik lahan parkir, dan 

kebijakan parkir merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani 

permasalahanparkir. 

Adapun parkir ini menurut penempatannya terdapat dua type yaitu tepi 

jalan (on-street parking) dan luar badan jalan (off-street parking). Parkir di tepi 

jalan (on-street parking), yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai 

tempat parkir. Kerugian pada parkir type ini antara lain : 

1. Mengganggu lalu lintas. 

2. Mengurangi kapaitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur 

lalu lintas. 

3. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.  

Keuntungannya yaitu: 

1. Mudah tanpa investasi tambahan. 

2. Bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah. 

Posisi Parkir: 

1. Sejajar dengan sumbu jalan. 

2. Tegak lurus sumbu jalan. 

3. Memuat sudut dengan sumbu jalan. 

Pada parkir di luar badan jalan (off-street parking)yakni merupakan parkir 

kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket, 

atau pada taman parkir. Perparkiran yang ideal adalah parkir di luar badan jalan 

berupa fasilitas peralatan (taman) parkir atau bangunan (gedung) parkir. Dipusat  

kegiatan kota yang sangat sulit memperoleh lahan yang  cukup  luas,  fasilitas  
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yang sesuai dengan gedung parkir yang dapat dibangun bertingkat sesuai dengan 

kebutuhan. Taman parkir maupun gedung parkir memerlukan  biaya  investasi 

yang cukup besar, namun pengembaliannya dapat diharapkan tidak terlalu lama 

dan bisa menjadi lahanusaha. 

Keuntungan parkir type ini : 

1. Tidak mengganggu lalu lintas. 

2. Faktor keamanan lebih tingi. 

Kerugian: 

1. Perlu biaya investasi awal yang besar. 

2. Bagi pengguna dirasakan kurang praktis, apalagi ika 

kepentingannya hanya sebentar saja. 

e. Pengelolaan Tempat Parkir 

Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas 

manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan. Pengaturan 

mengelolaan tempat parkir bertujuan  untuk mengatur kendaraan yang parkir 

dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar. Dengan 

menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat 

parkir. Serta mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan 

pada kendaraan ditempat parkir dan memberikan perlindungan kepada 

masyarakat yang memarkir kendaraannya. 

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan tempat parkir dalam Peraturan 

Daerah Kota Malang meliputi tempat parkir ditepi jalan, tempat-tempat parkir 

diperkantoran baik pemerintah maupun wasta, tempat parkir di pertokoan dan 

tempat parkir di mal-mal
52

. Tempat parkir kendaraan yang sebagaimana 

dimaksud, diklaifikasikan sbagai berikut: 
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a. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi 

Semua lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

b. Tempat parkir kendaraan yang dklasifikasikan sebagai pajak 

Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki 

ijin usaha perparkiran. 

Pengaturan pengelolaan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah 

Daerah. Serta penetapan tempat-tempat parkir ditentukan dengan syarat-syarat dan 

tatacara yang diatur dengan Peraturan Walikota. Pemerintah daerah dalam 

pengelolaan tempat parkir, dapat bekerjasama sama dengan orang priadi/badan. 

Kerjasama penyelenggaraan tempat parkir harus mendapatkan persetujuan dari 

DPRD.  

Pemerintah daerah membuat dan menentukan garis batas parkir pada lahan 

parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Gari batas 

parkir untuk roda empat dengan kemiringan garis bata 15 derajat sedangkan untuk 

kendaraan roda dua cukup dengan bata lahan parkir saja.  

Jenis – jenis tempat parkir: 

a. Tempat parkir umum; 

b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah; 

c. Tempat parkir kegiatan insidental; 

d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.  

Tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu 

dengan usaha pokoknya, untuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang 

menjadi usaha pokoknya. Usaha tempat khusus parkir yang memiliki orang atau 

badan yang berdiri sendiri. Bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan 
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sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pimpinan dan/ atau 

pengelola usaha tempat parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban 

untuk: 

a. Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir; 

c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan esuai dengan fungsi 

dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan. 
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f. Retribusi Parkir dan Pengaturan di Daerah 

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah atu 

pendapatan ali daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pmerintahan dan pembngunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan mayarakat. Daerah Provinsi, Kaupaten/Kota diberi 

peluang dalam menggali poteni umber-umber keuangannya dengan menetapkan 

jenis retribusi selain yang telah dittapkan, sepanjan memenuhi kriteria yan telah 

ditetapkan dan sesuai dengan apirasi mayarakat
53

 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, menyatakan bahwa:
54

 

“retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jaa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan”. 

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
55

.Retribusi parkir sebagaimana 

halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan 

asli daerah diharapkan menjadi salah satu umber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan darah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

keejahteraan rakyat. 

Berikut adalah istilah-istilah penting yang digunakan dalam parkir:
56

 

1. Parkir: menaruh kendaraan bermotor untuk beerapa saat di tempat yang sudah 

disediakan 

2. Tempat parkir umum: tempat yang berada ditepi jalan atau halaman 

perkantoran an pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu 

lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperolehkan untuk tempat 
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parkir umum an dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor an/atau 

tidak bermotor yang tidak bersifat sementara. 

3. Tempat Khusus parkir: tempat yang secara khuus disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang 

meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir 

dan ejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir. 

4. Tempat parkir insidntil: tempat-tempat parkir kendaraan yang dilenggarakan 

ecara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu alasan. 

5. Petak parkir: bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan 

yang ditandai dengan mark jalan. 

6. Petugas parkir: petugas yang diberi tuga mengatur penempatan kendaraan 

yang diparkir. 

7. Rambu parkir: tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang tlah 

ditunjuk. 

8. Ijin usaha parkir: ijin yang diberikan Walikota atau Pjabat yang ditunjuk 

kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha 

tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan. 

9. Pimpinan usaha tempat khusus parkir:  orang yang bertanggung jawa atas 

pengusahaan tempat khusu parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau 

badan. 

10. Pemeriksaan: serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran. 

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribui jasa umum, 

yakni retribusi ata jasa yang diseiakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek 

retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepntingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan
57

. 

Tarif parkir merupakan retribusi ata penggunaan lahan parkir dipinggir 

jalan yang bearannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdaarkan UU 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat 

Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah
58

. Untuk mengoptimalkan pendapatan 
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dari tarif parkir adalah dengan mengwasi proses dari pada retriusi parkir itu 

apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 

Dasar pengenaan retriusi parkir adalah jumlah pemayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak 

didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuwnsi kendaraan 

bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan 

jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini 

merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pngguna tempat parkir untuk 

pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat 

parkir diluar badan jalan uang memungut bayaran diseuaikan tarif parkir yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Berikut adalah tarif retribui pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota 

Malang:
59

 

Tabel 3. TarifPelayananParkir di TepiJalanUmum 

A. Besar tarif Retribusi Parkir ditepi jalan umum  

 a. Truk Gandeng, Truk Trailer dan bus besar sebsar Rp. 10.000,00 (sepuluh 

ribu rupiah); 

b. Truk dan Minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu 

rupiah); 

c. Moil Sedan, Jeep, Pick Up  dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga 

ribu rupiah); 

B. Besar tarif parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut: 

 1. Truk, bus dan minibu dan sjenisnya sebear Rp. 20.000,00 (dua puluh 

ribu rupiah); 

2. Mobil Sedan, Jeep, Pick Up  dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (tiga 

ribu rupiah); 

3. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi 

Jasa Umum 
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Pengaturan penglolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan a manfaat 

dan ketertiban terhadap mayarakat maupun lingkungan, serta salah satu upada 

dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melaui sektor retribusi 

parkir.  

g. Bos Lokal/Lokal Bosisme 

Adanya kelompok ataupun institusi informal di luar negara yang 

mengurangi efektifitas dan kapabilitas negara, oleh Migdal ditengarai disebabkan 

oleh kehadiran local strongman (orang kuat lokal). Orang kuat lokal secara 

konsep, jelasnya didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik erupa “tuan tanah, 

tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin 

kaya, dan sebagainya, yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam 

cakupan wilayah tertentu lewat kerjaama jejaring yang mereka bangun”
60

 

Adapun variasi bos lokal yang permasalahannya sama dengan sistem 

perparkiran Kota Malang digambarkan ole Sidel sebagai berikut: 

“Pertama, bos lokal berhasil berurat-akar bila dan di mana “puncak 

komando” (commanding height) dari politik ekonomi lokal memeri kontrol 

monopolistis, uatamanya tehadap berbagai kegiatan ilegal, simpul 

perniagaan/kemacetan transportasi, tanah-tanah pemerintah, pengaturan 

ketat tanaman dagang dan industri. Kedua, dimana kontrol monopolistis 

terhadap perekonomian lokal bergantung pada kekuasaan derivatif dan 

diskresi yang didasarkan pada negara, maka satu generasi os-bos dengan 

gaya preman terpaksa harus bersandar pada pialang kekuasaan 

superordinat yang dukungannya menjadi landasan kemunculan, berurat-

akar, dan ertahan hidupnya mereka. Mengambil ikap bermusuhan berarti 

kehancuran atau kematian mereka. Ketiga, sebaliknya, dimana kontrol 

monopolistis terhadap perekonomian lokal berandar pada pembangunan 

basis kokoh pemilik kekayaan diluar bidang campur tangan negara. Para 

bos terpaksa melawan kaak-kusus permuuhan pialang-pialang kekuasaan 
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superordinat dan berhasil mewariskan daerah kekuasaan mereka kepada 

generasi penerus dengan model dinasti klasik”
61

 

Negara bukanlah satu-satunya organisasi yang memaksakan, mengatur, 

dan mendominasi kontrol sosial didalam masyarakat. Kendati keabsahan tanggal 

mutlak hanya dimiliki negara, tetapi diluar negara, ternyata terdapat banyak 

kekuatan informal dan aktor lainnya yang juga memiliki pengaruh dan upaya yang 

sama besar dengan negara demi mendapatkan legitimasi kontrol sosial tersebut. 

a. Elit Lokal (Local Bossism) 

Bagi siapapun yang memiliki minat pada pembahasan dinamika politik 

lokal di dunia ketiga, tentu sulit untuk melepaskan diri dari konsep local 

strongmen yang diilhami dari beberapa temuan Joel S. Migdal soal kapabilitas 

negara-negara dunia ketiga dalam rangka mengontrol dan mengatur jalannya biro 

pemerintahan di masyarakat. Dalam temuannya, Migdal membuat hipotesa 

penyelidikan pada unsur-unsur penopang mengapa negara-negara di dunia ketiga 

praksis cenderung menjadi negara yang lemah
62

. Negara lemah adalah negara 

yang tidak mampu menguasai dominasi dan kontrol atas masyarakatnya, sebab hal 

ini disebabkan adanya tarikan kekuatan di luar negara yang lebih besar. 

Pokok inti dari risetnya adalah bahwa negara bukanlah satu-satunya 

organisasi yang memaksakan, mengatur, dan mendominasi kontrol sosial di dalam 

masyarakat sebagaimana tercermin dalam pandangan Weber yang 

mengemukakan: 

“Kendati keabsahan tunggal mutlak hanya dimiliki negara, tetapi di luar 

negara, ternyata terdapat banyak kekuatan informal dan aktor lainnya yang 
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juga memiliki pengaruh dan upaya yang sama besar dengan negara demi 

mendapatkan legitimasi kontrol sosial tersebut”.
63

 

Secara hukum, dalam perspektif negara, mereka - para (kelompok 

informal), bisa jadi adalah kelompok-kelompok yang inkonstitusional, karena sifat 

dan eksistennya telah mengurangi legitimasi serta kepatuhan masyarakat kepada 

negara. Bentuk rupa ini salah satunya tergambarkan lewat para jago atau orang 

kuat yang secara simbolik memiliki modal kekuatan dan kekuasaan yang lebih 

besar dalam lingkup kehidupan masyarakat sehari-hari, - hal inilah yang 

membedakan mereka dengan masyarakat biasa. 

Secara ringkas, keberhasilan local strongmen atau orang kuat lokal dalam 

mencapai distribusi dan pengakuan kontrol sosial mereka di masyarakat menurut 

Migdal, didasari atas tiga faktor utama. Pertama, karena sifat masyarakat yang 

berbentuk jejaring, dimana klientisme tumbuh sumbur dan berkembang. Sehingga 

kontrol sosial terfragmentasi pada kekuatan-kekuatan yang ada – karena tidak 

mampu dimonopoli oleh negara. Kedua, karena proses akulturasi mitos “strategi 

bertahan hidup” yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah 

menjadi simbol tersendiri di antara mereka. Di mana orang kuat menjadi satu- 

satunya tumpuan hidup masyarakat. Dan ketiga, kemampuan orang kuat lokal 

mengintervensi, menembus, dan menangkap lembaga-lembaga negara sehingga 

menjadikan negara menjadi lemah – yakni melalui semacam gangguan lewat 

berbagai tindakan koersif yang ditujukan pada birokrat-birokrat pemerintah
64

. 

Selain Joel S. Migdal dengan teorinya soal local strongmen/orang kuat 

lokal, teori tentang kebangkitan kekuatan informal di luar negara lainnya 

ditengadahkan juga oleh John T. Sidel. Dalam teorinya Sidel memilih diksi yang 
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sedikit berbeda dari pendahulunya tersebut. Dia menyebut teorinya dengan istilah 

local boss/bos lokal atau bossism/teori bosisme. 

Sebagaimana yang diakui oleh John T. Sidel sendiri, teori ini merupakan 

kerangka analisis alternatif guna menjelaskan fenomena orang kuat lokal akan 

kondisi yang lebih akurat serta komperehensif saat dihadapkan pada kasus-kasus 

negara dunia ketiga di Asia Tenggara. Teori ini merupakan pemutarbalikan fakta 

atas temuan-temuan Migdal di negara dunia ketiga atau sebagai pelengkap dari 

kelemahan teori yang telah ada. 

Bila dalam perspektif Migdal kemunculan orang kuat lokal diproduksi di 

luar negara dan merupakan penyebab negara menjadi lemah, Sidel berpendapat 

sebaliknya, bahwa bos lokal merupakan hasil dari perkawinan silang negara 

dengan sistem pasar. Artinya, negara setidaknya memiliki peran dalam 

mereproduksi, mengandung, serta melahirkan para bos lokal dalam dimensi 

kehidupan sosial mereka. Sehingga argumen Migdal yang menyatakan bahwa 

orang kuat lokal hanyalah penghambat sistem kapital dan arus modal, 

terbantahkan sama sekali. 

Faktanya, orang kuat lokal dengan globalisasi dan arus modal 

internasional, mampu beradaptasi bahkan meraup untung dengan ikut serta 

menjadi salah satu agen pemain di dalam sistem pasar tersebut
65

. Mereka melihat 

berbagai proyek pembangunan di negara-negara dunia ketiga sebagai peluang 

untuk memperkaya diri dan menjaga jejaring mereka (melalui pemberian insentif), 

dengan menguasai segala bentuk sumber daya ekonomi yang banyak dicairkan 

oleh negara. 
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Perbedaan mencolok lainnya, di antara local strongmen dan local boss 

terletak pada asumsi masing-masing teorisi mengenai historisitas dan impak dari 

lahirnya kekuatan informal ini. Bila Joel S. Migdal datang dengan asumsi bahwa 

kemunculan orang kuat lokal lebih disebabkan karena ketidakmampuan negara 

dalam menguasai kontrol sosial di masyarakat – dalam artian negara telah menjadi 

lemah akibat dampak aktivisme orang kuat lokal terlebih dulu. Sidel sebaliknya, 

bahwa orang kuat/bos lokal hadir dari proses strukturasi yang sengaja digunakan 

negara untuk meminimalisir kontradiksi program-program mereka di masyarakat 

pada tingkat bawah, serta sengaja dipelihara untuk menopang kepentingan oknum 

yang bersemayam dalam negara
66

. Hal ini tercermin dalam bentuk negara 

kapitalistik di kawasan Asia Tenggara, dimana arus modal banyak mewarnai 

jalannya pembangunan pasca kolonialisme dan orang kuat lokal hidup harmonis 

di dalam era baru tersebut. 

Dengan demikian, gambaran Migdal mengenai kemunculan orang kuat 

yang disebabkan karena kapabilitas negara yang tidak mampu menjadi satu-

satunya kekuatan tunggal pengontrol kehidupan sosial di masyarakat menjadi 

sedikit terganggu. Dalam hal ini nyatanya negara telah dijadikan kendaraan yang 

ditumpangi dan dibajak untuk meraup sebesar-besarnya keuntungan  dan 

kekayaan bagi para elit – termasuk pimpinannya sendiri. Alih-alih berupaya untuk 

mensejahterakan rakyat, mereka terang-terangan menggunakan jargon rakyat 

hanya sebagai kepentingan mereka sesaat. Kampanye dengan menggunakan 

simbol rakyat merupakan bias paradoks demokrasi prosedural. 
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Mereka membentuk jejaring yang mengakar sampai tingkat regional paling 

rendah. Mereka juga melakukan berbagai macam penyelewengan terhadap 

kekuasaan yang mereka pegang: intimidasi, KKN, dan kekerasan fisik. Bila 

pemimpin negara adalah simbol negara itu sendiri, maka hipotesis negara lemah 

sebagai latar belakang munculnya orang kuat yang diutarakan Migdal tidak 

relevan dalam kasus-kasus di negara tertentu. Sebab pemimpin negara telah 

menjadi bagian yang terintegrasi dari jaringan patronase dan penyelewengan yang 

mereka kerap pelihara
67

. 

Pasca gelombang demokratisasi melanda negara-negara di dunia ketiga, 

alih-alih menghasilkan demokrasi substansial ke arah kemakmuran masyarakat 

sebagaimana pengalaman di barat, demokrasi di dunia ketiga nyatanya hanya 

berhasil melaksanakan prasyarat negeri demokrasi prosedural versi 

Schumpetarian. Demokrasi di lapangan realitanya banyak dimanfaatkan oleh 

sebagian kalangan untuk kepentingan personal. Monopoli kekuasaan menjadi ciri 

transisi demokratisasi di negara-negara dunia ketiga. Hal ini tercermin dalam 

beberapa lembaga pemerintahan yang banyak diisi dan dijadikan ajang rebut 

kekuasaan antara pengusaha dan para preman, baik lokal maupun nasional. 

Maka karena beragam alasan dan kondisi yang ada, khususnya fenomea 

orang kuat lokal di Asia Tenggara, Sidel merevisi kembali definisi orang kuat 

lokal yang diutarakan Migdal dalam perkembangan negara modern di dunia 

ketiga. Menurutnya, orang kuat adalah para bos lokal yang berhasil memelihara 

jejaring politik mereka dan mendapatkan akses terhadap monopoli kontrol sosial 

di masyarakat melalui penguasaan pada sumber-sumber ekonomi dan penguasaan 
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pada tindak kekerasan dalam yurisdiksi teritori mereka
68

. Atau jelasnya Sidel 

mengatakan: 

“The term “bosses” refers to predatory power brokers who achieve 

monopolistic control over both coersive and economic resources within 

given territorial jurisdictions or bailiwicks”
69

 

“Istilah" bos "mengacu pada pialang kekuasaan predator yang mencapai 

kontrol monopoli melalui pemaksaan dan sumber ekonomi dalam 

yurisdiksi teritorial tertentu atau daerah kekuasaan” (Terjemahan dari 

penulis) 

Para bos lokal ini, dalam fungsi dan praksisnya saling berkelindan satu 

sama lain. saling bekerja sama, membentuk kelompok patronase yang saling 

memberi keuntungan satu sama lain. Keberadaan mereka sangat dinamis di segala 

tingkatan. Mereka adalah jejaring yang saling menempati posisi-posisi tertentu 

mulai dari tingkatan kabupaten/kota, provinsi, dan sampai ke pusat
70

. 

Dengan memilih negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, dan 

Thailand, Sidel hendak berusaha memperkuat argumennya bahwa orang  kuat 

lokal di negara-negara yang dimaksud bukan hanya berasal dari proses panjang 

tradisional yang kuat mengakar melalui feodalisme dan kolonialisme, melainkan 

ditopang pula oleh sifat negara di tengah keterbukaan kapitalisme pasar global - di 

samping differensiasi varian orang kuat lokal di setiap negara adalah sangat 

mencolok
71

. 

b. Elit Lokal Indonesia dan Fhilipina 

  John Sidel dalam catatan kritisnya mengenai teori “orang kuat lokal” yang 

dikemukakan Joel Migdal dikatakan sebagai berikut: Pertama, sifat dasar negara 

dan sifat dasar masyarakat yang menyebabkan “orang kuat lokal” tumbuh dan 
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berkembang. Kedua, kebangkitan ”orang kuat lokal” dari dalam negara dan dari 

dalam masyarakat. Ketiga, struktur negara yang menciptakan kondisi bagi 

bangkit, bertahan dan berhasilnya “orang kuat lokal”. Keempat, budaya politik 

dan tuntutan penduduk lokal yang partikular menyebabkan munculnya “orang 

kuat lokal”. Kelima, persediaan (supply) dari “orang kuat lokal” tidak selalu 

mencerminkan permintaan (demand) dari masyarakat. Keenam, “orang kuat 

lokal” tidak menghambat perkembangan kapitalisme dan justru memfasilitasi dan 

mengambil manfaatpertumbuhan industri dan perluasan pasar di daerah kekuasaan 

mereka.
72

 

 Adapun John Sidel juga memperingatkan bahwa “orang-orang kuat lokal” 

(local strongmen) yang justru menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti 

partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika terjadi desentralisasi dan 

demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme.
73

 Di Indonesia “orang kuat 

lokal” dihambat kemunculannya selama Orde Baru dan dihambat juga ketika 

sistem pemilihan tidak langsung. Namun, apabila dilakukan perubahan sistem 

pemilihan menjadi pemilihan langsung maka “orang kuat lokal” dapat muncul dan 

berkembang di Indonesia.
74

 

 Reformasi tersebut melahirkan cabang-cabang kekuasaan baru di tingkat 

pusat maupun daerah, seperti partai politik baru dan penyelenggara pemerintah 

daerah (desentralisasi).
75

 Lahirnya partai politik secara otomatis melahirkan ketua 

partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian halnya dengan 

desentralisasi yang memberikan kewenangan yang luas kepada Gubernur, Bupati 
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dan Walikota untuk mengatur daerahnya sendiri. Desentralisasi mendorong 

lahirnya pemimpin daerah melalui rekruitmen politik secara inklusif. Namun 

demikian, pemberian desentralisasi tidak otomatis melahirkan demokratisasi, 

justru sebaliknya memunculkan praktek korupsi, korupsi, kekerasan politik, yang 

dahulu menjadi kebiasaan rezim Orde Baru. 

Dalam kasus orang kuat lokal di Filipina misalnya, Sidel dengan tegas 

menerangkan bahwa kemunculan orang kuat lokal di negara itu tidak hanya 

berasal dari monopoli pemilikan tuan tanah atas tanah besar dan kekuatan patron- 

klien yang menggurita. Kekekalan orang kuat lokal di Filipina lebih disebabkan 

oleh subordinasi negara dan akumulasi primitif yang bermula semenjak era 

penjajahan. 

Subordinasi yang dilakukan semenjak Spanyol berkuasa melalui pemilihan 

aparatur negara di tiap tingkatan dengan mekanisme pengawalan yang sangat 

ketat dengan melibatkan institusi gereja sebagai lembaga seleksi, berubah drastis 

tatkala Amerika memegang alih kekuasaannya di Filipina. Akibatnya, penguasaan 

kontrol sosial terbuka bagi pihak swasta di mana mereka tetap menggunakan 

diskresi politik mereka semasa penjajah Spanyol, guna mendapatkan kekuatan 

penuh terhadap aturan-aturan yang dikehendaki. Sampai Filipina merdeka pada 

tahun 1946, dan konstitusi direjuvinasi, para orang kuat lokal ini sudah terlanjur 

kuat mencengkeram alam sadar masyarakat
76

. 

Adapun pola variasi bos lokal dalam masyarakat Filipina, digambarkan 

oleh Sidel sebagai berikut. 

“Pertama, bos lokal berhasil berurat-akar bila dan di mana “puncak 

komando” (commanding height) dari politik ekonomi lokal memberi 

kontrol monopolistis, utamanya terhadap berbagai kegiatan ilegal, simpul 
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perniagaan/kemacetan transportasi, tanah-tanah pemerintah, pengaturan 

ketat tanaman dagang dan industri. Kedua, dimana kontrol monopolistis 

terhadap perekonomian lokal bergantung pada kekuasaan derivatif dan 

diskresi yang didasarkan pada negara, maka satu generasi bos-bos dengan 

gaya preman terpaksa harus bersandar pada pialang kekuasaan 

superordinat yang dukungannya menjadi landasan kemunculan, berurat-

akar, dan bertahan hidupnya mereka. Mengambil sikap bermusuhan berarti 

kehancuran atau kematian mereka. Ketiga, sebaliknya, dimana kontrol 

monopolistis terhadap perekonomian lokal bersandar pada pembangunan 

basis kokoh pemilik kekayaan di luar bidang campur tangan negara, para 

bos terpaksa melawan kasak-kusuk permusuhan pialang-pialang 

kekuasaan superordinat dan berhasil mewariskan daerah kekuasaan 

mereka kepada generasi penerus dengan model dinasti klasik.”
77

 

Kasus bos lokal di Filipina, dengan para bos memiliki jejaring patron 

mereka di tingkat politik nasional dan memiliki klien jejaring mereka di struktur 

bawah, menandaskan bahwa patron-klien sistem sangat terasa dalam praktek per-

bos-an di Filipina. Kompetisi yang mewarnai pemilu di Filipina biasanya 

dipertentangkan oleh dualisme kekuatan bosisme. Mulai dari pemilihan walikota 

pada tingkat daerah, sampai pemilihan presiden di tingkat nasional. Koalisi antar 

kekuatan para bos ini sangatlah dinamis dari waktu ke waktu. Mereka dalam 

kurun waktu tertentu bisa berpindah haluan dari jejaring mereka di tiap tingkatan 

dan afiliasi mereka di tiap partai politik
78

. Karena mereka tidak terikat oleh 

ideologi atau prinsip tertentu. Mereka hanya terikat dalam jalinan pragmatik 

temporal. 
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