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ABSTRACK
By law of number 8 year 2005 about orderliness, hygiene, and beauty of

town environment of tanjungpinang have walked eight year. In this case not yet
seen change which is signifikan that is problem (case study publisher of merchant
of cloister). Problem of which is formulated at this research is execution of policy
by law of year 2005 about orderliness, hygiene and beauty of town environment
of tanjungpinang (case study about publisher of merchant of cloister). As for
target of this research is to know execution of policy by law of year 2005 about
orderliness, hygiene and beauty of town environment of tanjungpinang (case
study about publisher of merchant of cloister).

As for theory concept which is used in this research according to Dunn
(2003:608) having a notion " evaluation term have coresponding meaning, each
showing at application some scale assess to result of program and policy, in
general evaluation term can be compared to interpretation (apprasial), giving of
number (assessment and ratting) (assessment), words expressing effort to analyse
to policy in meaning set of its value". Research type the used is diskriptif
qualitative. Amount of responder in this research amount to eight people by using
technique withdrawal of sampling purposive sampel. As for technique analyse
data which is researcher use is analysis of diskriptif qualitative.

Conclusion in this research, that pursuant to result of interview with
responder as well as informan key is and also supported with result of observation
directly field with reference to title evaluate policy by law of number 8 year 2005
about orderliness, hygiene and beauty of town environment of tanjungpinang
(case study publisher of merchant of cloister). Hence discovered by its result as
follows that : each ; every execution of policy that is owning action or target, if
execution of policy do not be supported with human resource and facility hence
made policy will in the form of dream to be able to form

Keyword : evaluation, execution of publisher of merchant of cloisterevaluation



A. LATAR BELAKANG

Pembentukan otonomi daerah yang perlu diperhatikan yaitu dalam

upaya perkembangan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah

dengan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan

kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan

kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan dengan kemampuan dan

kemauan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.

Upaya pemerintah daerah untuk bebas berkreasi dan berekspresi dalam

rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan

hukum yaitu perundang-undangan. Untuk dapat melaksanakan otonomi

daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu

dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan

pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah

berupaya membuat suatu kebijakan yang telah tersusun rapi untuk mengatur

ketertiban daerahnya yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005

tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan. Diharapkan

dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat mewujudkan Kota Tanjungpinang

menjadi Kota GURINDAM (Gigih, Unggul, Rapi, Indah, Nyaman, Damai,

Aman, dan Manusiawi). Suatu kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah,

seharusnya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan



yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang

diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan

lingkungan.

Ada 3 (tiga) jenis untuk mengetahui kebijakan publik yang mengarah

kepada pelaksanaan menurut Nugroho (2008:62) mengemukakan “Jadi

rentetan kebijakan publik sangat banyak. Namun demikian dapat

dikelompokan menjadi tiga, yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.
2. Kebijakann publik yang bersifat messo atau menengah, atau

penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan
Menteri, surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati, dan Peraturan Walikota.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang
mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya.
bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan aparat
publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.”

Didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang, bahwa didalam

Bab II Pasal 2 dijelaskan “Pemerintah Daerah berkewajiban

menyelenggarakan Ketertiban Umum didaerah.” Kemudian pada pasal (3)

juga dijelaskan “Penyelenggarakan Ketertiban sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal (2) meliputi :

a. Penggunaan jalan.
b. Pendirian bangunan.
c. Kegiatan usaha dan atau dagang.
d. Fasilitas umum.
e. Fasilits sosial.
f. Gelandangan, pengemis dan tuna susila.
g. Jam oprasional tempat-tempat hiburan malam.
h. Pelajar yang berkeliaran ditempat umum pada waktu jam belajar

sekolah.
i. Hal-hal lain yang ditetapkan walikota.”



Dari hasil kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah

dijelaskan diatas, dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 yaitu

menyoroti masalah tentang penertiban Pedagang Kaki Lima, serta

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat pada pasal 3 poin (c)

tentang kegiatan usaha dan atau dagang sebagai berikut :

Yaitu berusaha atau berdagang ditrotoar, taman, jalur hijau,

persimpangan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukan untuk

itu. Berdasarkan fakta yang ada, masih adanya Pedagang Kaki Lima yang

berjualan ditrotoar/taman khususnya di kawasan tepi laut Kota

Tanjungpinang yang mempunyai julukan Kota sejuta kursi. Hal ini

dikemukakaan Walikota Tanjungpinang Lis “Tepi laut sebagai kawasan

sejuta kursi.” (Tanjungpinang Pos, 21 april 2013) selanjutnya Lis juga

mengatakan “Tepi laut ini untuk masyarakat. Kawasan ini bisa jadi tempat

santai dan hiburan, terkait Pedagang Kaki Lima tepi laut pihaknya sedang

membahas beberapa opsi solusi.” (Tanjungpinang Pos, 27 april 2013) ini

merupakan wujud nyata adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah

Nomor 8 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

Berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan Pedagang Kaki

Lima sehingga banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan

juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan

Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga

mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini

sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan



dibidang pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Sejalan dengan

adanya semangat otonomi daerah, agar pemerintah daerah mampu untuk

mengembangkan berbagai strategi dan kebijakannya sendiri untuk menangani

persoalan Pedagang Kaki Lima.

Seyogyanya pemerintah menyikapi adanya fenomena yang terjadi, hal

ini menyangkut tentang ketertiban kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kondisi demikian merupakan dampak pelanggaran suatu kebijakan terhadap

penertiban Pedagang Kaki Lima. Pada kenyataanya kebijakan tersebut tidak

berjalan sesuai dengan semestinya karena lemahnya pengawasan yang

dilakukan oleh pemerintah sehingga tujuan yang mulia belum bisa tercapai.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ketertiban

kebersihan dan keindahan lingkungan Kota Tanjungpinang diserahkan kepada

Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakan Peraturan

daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat. Agar kebijakan itu bisa

diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya harus melakukan

penertiban/razia yang merata. Hal ini merupakan bentuk pengawasan yang

harus dilakukan untuk menjadikan Kota Tanjungpinang tertib dan aman.

Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa pelaksanaan kebijakan

merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari

pembuat kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat kalau tidak dilaksanakan

oleh pelaksanaan kebijakan maka rencana bagus akan berupa impian.

B. PERMASALAHAN



Sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai

berikut : “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan

kota Tanjungpinang (Studi Kasus Tentang Penertiban Pedagang Kaki

Lima Di Tepi Laut).”

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksana kebijakan Peraturan Daerah

Nomor 8 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Lingkungan khusus dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Tepi Laut.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pengaturan penertiban Pedagang Kaki

Lima sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Kasus

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tepi Laut).

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Arti dari deskriptif

yaitu memotret situasi sosial yang akan diteliti, hal ini dikemukan menurut

pendapat Sugiyono (2011:209) menyatakan “Penelitian deskriptif adalah

suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan



memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan

mendalam.”

Sedangkan pengertian kualitatif yaitu mengamati peristiwa yang telah

terjadi yaitu menurut pendapat Kirk dan Miller dalam Zuriah (2006:92)

mengemukakan ‘Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia

dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

dalam bahasanya dan peristiwanya.’

Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun

gambaran mengenai objek apa saja yang akan diteliti dengan terlebih

dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah

dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan dalam

arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan

Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dengan

mengambil lokasi di Satuan Polisi Pamong Praja. Pemilihan lokasi

penelitian didasari atas pertimbangan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Tanjungpinang merupakan subyek langsung dari pelaksanaan

kebijakan perubahan tersebut, dengan berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2005 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota

Tanjungpinang.



3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang dimaksud dengan populasi yaitu jumlah dari keseluruhan

yang ditarik kesimpulanya hal ini serupa yang dikemukakan oleh

Sugiyono (2011:80) menjelasakan “Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas karteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Disamping itu, populasi dalam penelitian ini

bersifat heterogen menurut Zuriah (2006:117) mengemukakan “Yakni

populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang

bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif

maupun kuantitatif.” Dengan ini peneliti mengambil Populasi dari Satuan

Polisi Pamong Praja dan Himpunan Pedagang Kaki Lima Tepi Laut

(HPK5TL) diKota Tanjungpinang yaitu :

1. Himpunan Pedagang Kaki lima Tepi Laut (HPK5TL) diKota
Tanjungpinang yang berjumlah 126 orang.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang
berjumlah 261 orang.

Dalam hal ini, seluruh Populasi dalam penelitian ini berjumlah
387 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipergunakan sebagai

sumber data yang telah dikemukakan menurut Sugiyono (2011:81)

menjelaskan “Bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Didalam penelitian ini, penarikan



sampel yang digunakan yaitu non probability sampling masuk dalam

kategori purposive sampling. Pengertian non probability sampling dan

purposive sampling berikut yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011:218-

219) menyatakan “purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan non

probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang /kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi

untuk dipilih menjadi sampel.”

Disamping itu, pengambilan sampel dengan teknik purposive

menurut Zuriah (2006:141) menyatakan “Teknik penarikan sampel ini

berorientasi kepada pemilihan sampel dimana populasi dan tujuan yang

spesifik dari penelitian, diketahui oleh peneliti sejak awal. Dalam

pelaksanaanya, peneliti dapat memanfaatkan pengetahuanya dan

pengalamanya dalam menentukan responden penelitian.”

Dengan ini, peneliti mengambil responden sebanyak 8 (delapan)

orang yaitu dari Dewan Pengurus Himpunan Pedagang Kaki Lima Tepi

Laut (HPK5TL) diKota Tanjungpinang sebanyak 3 (Tiga) orang,

ditambah Seksi kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja yang berjumlah 4

(empat) orang, dan ditambah lagi dengan 1 (satu) key informan yaitu

Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungpinang,

yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya seputar evaluasi

kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang.



4. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti

yang diperoleh melalui wawancara. Adapun sumber data ini berasal dari

1. Himpunan Pedagang Kaki Lima Tepi Laut (HPK5TL) yang berada

dikota Tanjungpinang, selaku sasaran kebijakan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja diKota Tanjungpinang, selaku pelaksanaan

kebijakan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dari

sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain melalui studi kepustakaan.

Sumber data sekunder diantaranya adalah arsip, peraturan perundang-

undangan dan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian

ini.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Berapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain :

a. Observasi

Yakni pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan

langsung serta mencatat terhadap gejala-gejala yang nampak pada objek

penelitian. Pengamatan dilakukan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan



observasi partisipassi pasif. Menurut Sugiyono (2011:227) mengemukakan

“(passive participation) means the research is present at the scene of action

but does not interact or participate. Jadi dalam hal ini peneliti mengamati

ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.”

b. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung

atau tanya jawab antara peneliti, responden dan key informan. Teknik ini

dilakukan secara bebas dan terbuka dalam penyampaian informasi dan

pemberian data yang sesungguhnya. Wawancara dilakukan dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan. Dan bila

dipandang perlu wawancara dapat dilakukan berulang-ulang dalam waktu

yang berbeda untuk memastikan kebenaran dan kewajaran jawaban dari key

informan.

E. KERANGKA TEORI

Dibawah ini peneliti akan menjelasakan teori yang menjadi landasan

dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kebijakan

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunannya saling

dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals), program,

keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan

rancangan-rancangan besar. Dalam membuat kebijakan sering membuat

masalah menurut Wahab (1991:12) menyatakan “Bagi para pembuat

kebijakan (policy makers) istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah



apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama, namun bagi

orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijaksanaan istilah-

istilah tersebut mungkin akan membingungkan.”

Dalam memberikan definisi kerja tentang kebijakan untuk

mengatasi masalah menurut Mustopadidjaja dalam Hanif (2005:158)

menyatakan bahwa :

‘Memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan
suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-
ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1)
pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik
kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2)
penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah
ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana
maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.’
Sedangkan arti kebijakan yang mempunyai tujuan dan dilaksanakan

oleh seorang pelaku menurut pendapat Anderson dalam Islamy (2003:17)

menjelaskan ‘Kebijakan diartikan sebagai A purposive course of action

followed by an actor in dealing with a problem or matter of concern

(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu.’

Sementara itu, arti dari suatu kebijakan dalam mengatasi suatu

masalah menurut Anderson dalam Winarno (2008:18) mengemukakan

‘Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu

masalah atau suatu persoalan.’



Yang dimaksud kebijaksanan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa

dalam Wahab (1991:12) menyatakan ‘Kebijaksanaan itu diartikan sebagai

pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh sederhana atau kompleks,

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

terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.’

2. Kebijakan Publik

Yang dimaksud kebijakan publik ialah untuk memecahkan masalah

publik menurut Chandler dan Plano dalam Syafiie (2006:107) mengatakan

‘Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategi terhadap sumber daya

– sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.’

Sedangkan kebijakan publik menyangkut tugas pemerintah menurut

Dunn dalam Syafiie (2006:107) mengatakan bahwa :

‘Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling
berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada
bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti
pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan
masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.’
Lebih lanjut yang dianggap kebijakan resmi memiliki kewenanagan

yang resmi menurut Zainal dalam Syahrin (2006:20) berpendapat ‘Bahwa

kebijakan pemerintah yang dapat dianggap kebijakan resmi memiliki

kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.’

Pelaksanaan kebijakan kalau tidak dimplementasikan akan berupa

arsip menurut Udoji dalam Wahab (2005:59) menyatakan ‘Pelaksanaan

kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting

dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan



sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip

kalau tidak diimplementasikan.’

Sedangkan proses kebijakan yang diungkapkan oleh Dunn

(2000:280) berpendapat “Kebijakan diterjemahkan kepada program dan

program dengan tindakan fisik, sehingga kebijakan menimbulkan hasil

atau akibat yaitu output/hasil dan input/masukan.”

Sebuah kehidupan bersama harus diatur, tujuanya supaya satu

dengan yang lain tidak saling merugikan. Aturan tersebut secara sederhana

kita pahami sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik sebagai suatu program yang ada tujuaan-tujuanya

menurut Laswek dan Kaplan dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan

‘Sebagai suatu program yang diperoyeksikan dengan tujuan-tujuan

tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu.’

Untuk mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan

tertentu menurut Easton dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan

‘kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah.’

Sedangkan kebijakan publik ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan

tertentu menurut Carl dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan :

‘Sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok,
atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman
dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan
untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang
ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.’
Dalam hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil

berbeda yang dikerjakan oleh pemerintah menurut Thomas dalam Nugroho



(2008:53) mendefinisikan kebijakan publik ‘Sebagai segala sesuatu yang

dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang

membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.’

Kebijakan publik sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara

yang bersangkutan dikemukakan menurut Nugroho (2008:55) menyatakan

“Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya

pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang

bersangkutan.”

3. Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris evaluation yang berarti

penilaian atau penaksiran Untuk mengetahui maksud dan makna dari

evaluasi diperlukan pemahaman mengenai kebijakan. Hal ini disebabkan

karena obyek dari evaluasi umumnya adalah kebijakan dan program-

program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sedangkan arti evaluasi dapat memberikan kesimpulan dan sasaran

sebagai bahan masukan menurut pendapat Basaid (1995:72) mendefinisikan

bahwa :

“Evalausi suatuan upaya yang sistematis dalam rangka
mengumpulkan informasi dan atau permasalahan yang dialami
dalam tahap pelaksanaan serta mencatat pula berbagai keberhasilan
yang dicapai guna dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai
bahan masukan pada proses perencanaan proyek masa dating agar
dapat lebih efesien dan efektif.”
Lebih lanjut arti dari evaluasi menurut Norman dalam Umar

(2000:2) menyatakan ‘Evaluasi yaitu suatu proses mengumpulkan,

memperoleh dan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan.’



Untuk mengetahui istilah evaluasi dalam menganalisis hasil

kebijakan dalam arti satuan nilai menurut Dunn (2003:608) berpendapat

bahwa :

“Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing
menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan
dan program, secara umun istilah evalusi dapat disamakan dengan
penaksiran (apprasial), pemberian angka (ratting) dan penilaian
(assessment), kata– kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis
hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.”
Sementara itu, pengertian evaluasi terhadap tingkat kinerja menurut

Subarsono (2005:119) berpendapat bahwa :

“Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu
kebijakan. Subarsono juga menambahkan bahwa untuk dapat
mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan membutuhkan
batasan waktu tertentu, sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini
dikhawatirkan outcome dan dampak belum nampak.”

Kemudian arti evaluasi untuk menghasilkan kesimpulan beberapa

jauh masalah bisa terselesaikan menurut Dunn (2003:28) juga

menambahkan penjelasannya tentang evaluasi bahwa :

“Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan
dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya
menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah
terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik
terhadp nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam
penyesuaian dan perumusan kembali masalah.”
Sedangkan arti dari evaluasi untuk menyediakan informasi menurut

Umar (2002:36) menjelaskan bahwa :

“Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang
sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana
perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk
mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana
manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingakn dengan harapan-
harapan yang ingin diperoleh.”



Jadi evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu model yang dilaksanakan

untuk melihat sampai sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan

yang telah ditentukan. Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang

dilakukan dalam rangka program diturunkan dari kebijakan dengan

terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan teknik yang

digunakan untuk melakukan penilaian serta untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan.

4. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kebijakan harus

diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi

kebijakan. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dilaksanakan dapat

menghasilkan dampak yang diinginkan yaitu menurut Lester dan Stewart

dalam Agustino (2008:185) menyatakan ‘Evaluasi dilakukan juga

ditujukan sebagai gambaran dalam melihat sebagian kegagalan suatu

kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan

dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.’

Sementara itu, menilai hasil kebijakan merupakan hal yang sangat

penting menurut Jones dalam Widodo (2006:114) menyebutkan ‘Evaluasi

kebijakan publik merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai

hasil-hasil kebijakan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya,

teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.’



Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup

kekurangan,hal ini dikemukakan oleh Nugroho (2008:472) menyatakan

ciri dari “Evaluasi kebijakan adalah

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan
kinerja kebijakan.

2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan,
pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.

3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metedologi
dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

4. Dilaksanakan tidak dalam permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja

kebijakan.”

Sebagai pembanding yang berkenaan dengan evaluasi berbagai

implementasi kebijakan menjadi kebijakan yang ada untuk menemukan

kesamaan-kesamaan tertentu yaitu menurut James dan Joseph dalam

Nugroho (2008:476) menjelaskan bahwa :

‘Mengelompokan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi
proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi ;
evaluasi impak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan atau
pengaruh dari implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan apakah
benar hasil yang ingin dicapai mencerminkan tujuan yang
ddikehendaki, dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan
evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk
menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.’

Ada 3 (tiga) evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengukur dampak

bagi seluruh masyarakat dan sejauh mana tujuan yang ada dinyatakan telah

tercapai menurut James dalam Nugroho (2008:477) menyatakan bahwa :

‘Membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga.
Tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai
kegiatan fungsional kedua, evaluasi memfokuskan pada bekerjanya
kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara
objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur
dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada
telah dinyatakan telah dicapai.’



Lebih lanjut agar mengetahui evaluasi kebijakan dari segi tujuan

yang ingin dicapai yaitu menurut Thomas Dye dalam Winarno (2005:347)

menyatakan ‘Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif,

sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik

terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.’

Sedangkan untuk menilai kebijakan yang mencakup subtansi

dikemukakan pendapat Anderson dalam Winarno (2008:226) menyatakan

‘Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak.”

Selanjutnya untuk mengukur tujuan kebijakan yang telah ditetapkan

menurut Weiss dalam Widodo (2006:114) menyatakan bahwa :

‘Riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu
program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan
yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan
kotribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan
program pada masa mendatang.’

F. PEMBAHASAN

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif

Kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk

pengamatan secara langsung dan diberikan penjelasan-penjelasan/kesimpulan

dengan menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat yang dapat

memberikan gambaran di lapangan. Dari awal pengumpulan data peneliti

harus sudah mulai mengerti apa arti hal-hal yang ditemui.



G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisia terhadap indikator yang ditampilkan,

berkenaan dengan judul Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8

Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kota

Tanjungpinang (Studi Kasus Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima) maka

mendapatkan hasil sebagai berikut :

a. Bahwa pada penaksiran (apprasial) yang merupakan masukan atau sumber

daya serta aturan baku yang akan dibutuhkan anggota Satuan Polisi

Pamong Praja belum bisa dalam melaksanakan pelaksanaan penertiban

Pedagang Kaki Lima. Yang meliputi Sumber Daya Manusia dan

dijabarkan lagi kedalam sub indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (personil) Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tanjungpinang untuk menjalankan kebijakan penertiban

Pedagang Kaki Lima.

2. Kurangnya fasilitas (kendaraan operasional) untuk pelaksanaan

kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

3. Tenaga pelaksana belum bisa melaksanakan tugas dengan baik.

4. Sesuainya kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima.

5. Prosedur pelaksanaan dalam kebijakan sesuai dengan penertiban

Pedagang Kaki Lima.



b. Bahwa pemberian angka (ratting) yaitu langkah-langkah yang dilakukan

oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan

sudah sesuai atau belum sesuai dalam penertiban Pedagang Kaki Lima

sebagai berikut :

1. Rencana yang telah disusun belum sesuai dengan sasaran yang ingin

dicapai, karena masih banyaknya yang melanggar Peraturan Daerah.

2. Fasilitas yang diterima sudah dipergunakan sesuai dengan aturan dan

fungsinya.

3. Adanya pengawasan dan pendamping dari instansi setempat yaitu dari

TNI/POLRI mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam

pengawasan penertiban Pedagang Kaki Lima.

4. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan

pendamping yaitu dari TNI/POLRI dalam melaksanakan tugasnya.

5. Penerapan kebijakan yang berjalan dengan baik.

c. Penilaian (assessment) yaitu bermanfaatnya hasil kebijakan yang

diperoleh oleh masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang dan Pedagang Kaki Lima.

1. Dengan adanya kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima, dapat

menjadikan Kota Tanjungpinang GURINDAM (gigih, unggul, rapi,

indah, nyaman, damai, aman, manusiawi).

2. Dengan adanya Kebijakan Pemerintah tidak mempersulit ekonomi

Pedagang Kaki Lima.

3. Jumlah Pedagang Kaki lima semakin lama semakin meningkat.



4. Adanya penertiban/razia dan melakukan patroli yang dilakukan setiap

hari, dan

5. Belum tercapainya kebijakan pemerintah yang mulia.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini,

mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005

tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Kota

Tanjungpinang (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima). Agar

berlangsung secara lebih optimal, maka perlu diperhatikan beberapa hal,

seperti :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungpinang, selaku pelaksanaan

kebijakan hendaknya menambah fasilitas (seperti kendaran patroli)

dan penembahan personil agar dapat melakukan tugas yang lebih

baik lagi. Agar dapat mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan

Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang dalam penertiban

Pedagang Kaki Lima sebagai pelaksanaan kebijakan, hal ini

merupakan bagian paling penting bahkan lebih penting dari pada

pembuat kebijakan. Dan kepada pemerintah selaku pembuat

kebijakan harus melihat apa saja yang perlu dibenahi dan harus

tegas dan adil terhadap Pedagang Kakai Lima.

2. Pedagang Kaki Lima harus bisa menghargai tentang saran dan

masukan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena

merupakan pelaksana kebijakan. Agar impian ini bisa terwujud



hendaknya tidak melanggar peraturan yang telah dibuat. Dalam hal

ini Pedagang Kaki Lima merupakan sasaran kebijakan yang paling

merasakan dampak dikeluarkan pemerintah terutama kebijakan

Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Tanjungpinang.

3. Diharapkan TNI/POLRI sebagai pendamping dan pengawasan

yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan

tugas pelaksanaan kebijakan dalam penertibaan Pedagang Kaki

Lima, diharapkan dari tujuan kebijakan tersebut bisa tercapai.

4. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yaitu memberikan

bantuan pembangunan dan pemberian lokasi yang baru atau

tempat-tempat khusus bagi pedagang Kaki Lima, untuk segera

direalisasikan sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima dikota

Tanjungpinang dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi

bersih, nyaman dan Pedagang Kaki Lima tidak menggangu

ketertiban dan ketentraman masyarakat dan untuk Pedagang Kaki

Lima diKota Tanjungpinang khusus ditepi laut segera membuat

surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan

penggurusan dari Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungpianang agar

keberadaanya dapat tertata dengan rapi.

5. Penelitian ini bersifat kasuistik/ilmu moral dan tidak bisa

digeneralisasikan dari proses penalaran yang bertolak dari



fenomena induvidu menjadi kesimpulan berdasarkan fakta yang

ada didalam lokasi-lokasi wilayah diKota Tanjungpinang.

6. Evaluasi Kebijakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan

good governance, yaitu dari sisi akutanbilitasnya. Dengan evaluasi

kebijakan, pemerintah dapat memepertanggungjawabkan dirinya

dalam konteks ketata kelolaan yang baik. Evaluasi kebijakan perlu

dilaksanakan secara memadai dari sisi dimensi kebijakan publik,

untuk dapat gambaran terbaik dimana terjadi kemajuan.
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