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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Kebijakan Publik 

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses 

yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan 

seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan 

dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan 

publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai 

sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24). 

Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan 

untuk kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, kebijakan atau kebijaksanaan 

publik mempunyai arti yang beraneka ragam. Menurut Amir Santoso sekurang- 

kurangnya ada dua macam pendapat mengenai kebijakan publik ini. Pertama 

adalah pedapat dari mereka yang memandang kebijakan publik sama dengan 

tindakan-tindakan pemerintah dan yang kedua adalah dari para ahli yang 

memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan (Ekowati, 2009:5). 

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik 

yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi 

kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang 

hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi 

melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen 

(Keban, 2008:57). 
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Kebijakan publik menempati posisi yang vital dan penyelenggaraan 

negara, karena kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah 

dalam mengatur kehidupan bernegara. Bahkan Riant Nugroho menempatkan 

kebijakan publik kedalam salah satu komponen utama dalam sebuah negara. 

Menurut Nugroho, negara adalah sebuah identitas politik yang bersifat formal 

yang mempunyai minimal empat komponen utama. Pertama, komponen lembaga-

lembaga negara, yaitu lembaga pemerintah (eksekutif), lembaga perundangan 

(legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif). Kedua, komponen rakyat sebagai 

warga negara (citizen). Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Keempat, 

komponen kebijakan publik (Nugroho, 2011:17-18). 

Pencegahan dan Penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang 

merupakan sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut adalah salah 

satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang 

yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal  ini merupakan tindakan 

yang dipilih oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melindungi masyarkat 

dari resiko terjangkitnya penyakit menular seperti rabies di Kota Padang Panjang. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung penegak hukum dalam melakukan 

pencegahan dan penanggulangan rabies, dengan adanya kebijakan maka 

implementor bisa bertindak sesuai kebijakan. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan menurut Eugane Bardach dalam Leo Agustini 

adalah cukup membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya 

bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-
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slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para 

pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam 

bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka angggap klien 

(Agustini, 2014:138). 

Implementasi kebijkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

dalam Leo Agustino adalah pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Agustino, 

2014:139). 

Implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn dalam Leo 

Agustino adalah tindakan-tindakan yang baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan 

kebijakan (Agustino, 2014:139). 

Dari tiga denifisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan 

manyangkut pada tiga hal yaitu: 

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijkan. 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. 

3. Adanya hasil kegiatan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelakasana kebijakan melakukan 

aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
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Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 

menyelenggarakan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang di inginkan. 

Pada sisi lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 

dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun (output) maupun 

sebagai suatu dampak (outcome) (Winamo, 2001:144). 

2.2.1 Implementasi Kebijakan Model Donald Van Meter dan Carl Van 

Horn 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses 

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu 

implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi yang berlangsung 

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengendalikan bahwa implementasi 

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana 

dan kinerja kebijakan publik. 

 Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi 

kinerja kebijakan publik: 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan 

hanya jika ukuran dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang 

mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan 

kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level 
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warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan public hingga titik yang 

dapat dikatakan berhasil. 

2. Sumberdaya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan manfaat sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi 

menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 

politik. Tetapi ketika  kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil 

maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. 

Tetapi diluar sumberdaya manusia sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan 

juga adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak 

mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia 

sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang 

menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yanghendak dituju oleh 

tujuan kebijakan public. 

3. Karakteristik Agen Pelaksanaan 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi 

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini 

sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat 

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksanaannya.Sikap/Kecenderungan (Dispositon) para pelaksana. 
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Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah hasil formulasi warga setempat yangmengenal betul persoalan dan 

permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor 

pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para 

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu 

menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin masyarakat 

selesaikan. 

4. Sikap/kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kerja implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang 

akan implementor pekaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang 

sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan 

tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang 

warga ingin selesaikan. 

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Komunikasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya adalah 
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kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula 

sebaliknya. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Hal terahir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik 

dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah 

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang 

tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi 

kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan harus pula 

memperhatikan kokondusifan kondisi lingkungan eksternal. 
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2.3 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk 

umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum 

terhadap seseorang yang bergerak. Secara etimologis kebijakan adalah terjemahan 

dari kata policy, kebijakan juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi garis pelaksanaan sesuatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Kebijakan dapat berupa keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati 

oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang 

rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.  

Menurut Anderson dalam Tahir, kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku 

dalam memecahkan suatu masalah (Tahir, 2014:12).  

 Menurut Nurcholis definisi kebijakan adalah sebagai keputusan suatu 

organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan 

ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal: 

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok 

sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan. 

2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan 

baik dalam hubungan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan 

kelompok sasaran yang dimaksudkan (Nurcholis, 2007:263). 

Menurut William dun bahwa ada 4 ciri pokok masalah kebijakan, yaitu: 

1. Saling kebergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang 

berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. 
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2. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan 

didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. 

3. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan 

diubah secara sosial. 

4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada 

akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan 

masalah tersebut (Dunn, 2014:5) 

2.4 Kebijakan Pemberantasan Rabies di Indonesia 

Pemberantasan rabies di Indonesia pada dasarnya dilakukan sesuai 

dengan rekomendasi World Health Organization (WHO), yaitu vaksinasi anjing 

dengan cakupan 70% dan eliminasi 30% namun pelaksanaannya dapat diubah 

sesuai dengan kondisi daerah dan situasi sosial budaya setempat. Vaksinasi 

diarahkan kepada anjing-anjing peliharaan sedangkan sasaran eliminasi adalah 

anjing-anjing liar dan anjing-anjing yang diliarkan yang tidak jelas pemiliknya 

(Adjid.,dkk, 2005). 

 Pada masa lalu, kegiatan pemberantasan rabies dengan vaksinasi dan 

eliminasi dilakukan dengan membagi rata jumlah vaksin dan racun ke semua 

wilayah daerah tingkat II. Sekarang pola ini diubah dengan metode Local Area 

Specific (LAS) Problem Sofling, yaitu penanganan rabies melalui pendekatan 

spesifik wilayah yang prinsipnya terdiri atas ketentuan-ketentuan 

DIREKTORAT BINA KESWAN (2001b) yaitu: 

1. Lokasi: kegiatan dipusatkan di daerah-daerah kasus/wabah ditambah di 

daerah-daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah khusus. 
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2. Populasi: sasaran/target vaksinasi dan eliminasi adalah Semua Hewan 

Penular Rabies (HPR) terutama anjing di daerah kasus/wabah, sehingga 

diperlukan penghitungan populasi anjing yang akurat. 

3. Vaksinasi: dilakukan terhadap semua anjing peliharaan di daerah khusus 

dengan radius 10km dimulai dari titik terluar menuju titik awal kejadian 

kasus/wabah. 

4. Eliminasi: Eliminasi anjing dilakukan terhadap semua anjing liar atau 

yang diliarkan. 

5. Sosialisasi: Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sebelum 

pelaksanaan vaksinasi dan eliminasi (2 minggu sebelum pelaksanaan). 

6. Waktu: Kegiatan vaksinasi dan eliminasi dilakukan secara serempak di 

semua wilayah (dalam kurun waktu yang bersamaan). 

7. Organisasi: Dibentuknya organisasi pelaksanaan yang solid mulai dari 

tingkat pusat sampai ke tingkat desa. 

2.5 Pencegahan dan Penanggulangan Rabies 

Rabies adalah suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang 

dapat menyerang semua jenis binatang berdarah panas dan manusia, terutama 

pada anjing. Rabies merupakan virus yang bersifat zoonosis yaitu dapat menular 

pada manusia lewat gigitan atau cakaran. Penularan rabies dapat pula lewat luka 

yang terkena air liur hewan penderita rabies. Hewan yang terinfeksi dapat 

berubah menjadi lebih agresif atau ganas dan dapat menyerang manusia. Sejarah 

penemuan rabies bermula pada 2000 tahun sebelum masehi ketika Aristitoles 

menemukan  bahwa anjing dapat menularkan infeksi kepada anjing-anjing yang 



 
 

24 

lain melalui gigitan. Ketika seorang anak laki-laki berumur 9 tahun digigit oleh 

seekor anjing rabies tahun 1885. Louis Pateur mengobatinya dengan vaksin dari 

medulla spinalis anjing tersebut, sehingga menjadikannya orang pertama yang 

mendapatkan imunitas, karena anaktersebut tidak menderita rabies (Hasdianah, 

2014). 

Pencegahan rabies pada hewan adalah tanggung jawab Dinas Peternakan 

dan dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan semua instansi. Agar 

pencegahan dan pemberantasan lebih efektif, maka disusun pedoman khusus 

berlandaskan pada surat keputusan bersama antara menteri Kesehatan, Menteri 

pertaniandan Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan 

rabies (Hiswani, 2003:2). 

Langkah-langkah pencegahan rabies sebagai berikut: 

1. Memelihara anjing dan hewan lainnya dengan baik dan benar. Jika tidak 

dipelihara dengan baik dapat diserahkan ke Dinas Peternakan atau para 

pecinta hewan. 

2. Mendaftarkan anjing ke Kantor Kelurahan/Desa atau Petugas Dinas 

Peternakan setempat. 

3. Pada hewan, virus rabies dapat dicegah dengan vaksinasi secara rutin. 

Vaksin dilakukan 1-2 kali setahun tergantung vaksin yang digunakan. 

Vaksin bias di dapatkan di Dinas Peternakan, Pos Kesehatan Hewan atau 

Dokter Hewan Praktek. 

4. Semua anjing atau kucing yang potensial terkena rabies, divaksin setelah 

umur12 minggu, lalu 12 bulan setelahnya dan  dilanjutkan dengan tiap 3 
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tahun dengan vaksin untuk 3 tahun. Untuk kucing harus dilakukan vaksin 

inaktif. 

5. Penangkapan atau eliminasi anjing, kucing, dan hewan lain yang 

berkeliaran di tempat umum dan dianggap membahayakan manusia. 

6. Pengamanan dan pelaporan terhadap kasus gigitan anjing, kucing, dan 

hewan yang dicurigai menderita rabies. 

7. Penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit rabies. 

8. Menempatkan hewan didalam kandang, memperhatikan serta menjaga 

kebersihan dan kesehatan hewan. 

9. Setiap hewan yang beresiko rabies harus diikat atau dikandangkan dan 

tidak membiarkan anjing bebas berkeliaran. 

10. Menggunakan rantai pada leher anjing dengan panjang tidak lebih dari 2 

meter bila tidak dikandang atau saat diajak keluar halaman rumah. 

11. Tidak menyentuh atau member makan hewan yang ditemui dijalan. 

12. Daerah yang sudah bebas rabies, harus mencegah masuknya anjing, kucing 

atau hewan sejenisnya dari daerah yang tertular rabies. 

2.5.1 Tanda-tanda Penyakit Rabies 

Tanda-tanda Penyakit Rabies Pada Hewan dan Manusia Adalah: 

1. Pada hewan, penyakit rabies dibedakan menjadi dua bentuk yaitu bentuk 

diam (Dumb Rabies) dan bentuk ganas (furiuos Rabies). 

a. Tanda rabies bentuk diam (Dumb Rabies) : 

 Suka bersembunyi di tempat yang gelap dan sejuk. 

 Terjadi kelumpuhan tubuh, hewan tidak dapat mengunyah dan 
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menelan makanan, rahang bawah tidak dapat dikatupkan dan air liur 

menetes berlebihan. 

 Kejang berlangsung singkat kadang sering tidak terluhat. 

 Tidak ada keinginan menyerang ataupun menggigit 

b. Tanda rabies bentuk ganas (Furious Rabies) 

 Hewan menjadi tidak ramah, agresif dan tidak lagi menurut pada 

pemiliknya. 

 Air liur keluar berlebihan, nafsu makan hilang, suara menjadi parau. 

 Menyerang dan menggigit apa saja yang dijumpai. 

 Bila berdiri sikapnya kaku, ekor dilengkungkan kebawah perut 

diantara kedua paha belakangnya. 

 Anak anjing menjadi lebih lincah dan suka bermain, apabila dipegang 

akan menggigit dan menjadi ganas dalam beberapa jam. 

 Kejang-kejang kemudian lumpuh, biasanya mati setelah 4-7 hari 

timbul gejala atau paling lama 12 hari stelah penggigitan. 

Pada hewan pemamah biak, tanda klinis rabies ditandai hewan menjadi 

gelisah, gugup, liar dan rasa gatal pada tubuh, terdapat kelumpuhan pada kaki 

belakang dan akhirnya hewan akan mati. 

2. Tanda-tanda Penyakit Rabies pada Manusia 

a. Stadium permulaan rabies sulit diketahui, sehingga perlu diperhatikan 

riwayat gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing dan kera. 

b. Timbul gejala-gejala lesu, nafsu makan hilang, mual, demam tinggi, sakit 

kepala, dan tidak bias tidur. 
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c. Rasa nyeri di tempat bekas luka gigitan dan Nampak kesakitan serta 

menjadi gugup, bicara tidak karuan, dan selalu ingin bergerak. 

d. Rasa takut pada air yang berlebihan, peka terhadap suara keras dan cahaya 

serta udara. 

e. Air liur dan air mata keluar berlebihan, pupil mata membesar. 

f. Kejang-kejang lalu mengalami kelumpuhan dan akhirnya meninggal 

dunia. Biasanya penderita meningga l4-16 hari setelah gejala-gejala atau 

tanda-tanda pertama timbul. 

Kasus zoonosis yaitu penyakit menular dari hewan kemanusia, cara 

penanganannya dan pencegahannya ditujukan pada hewan penularnya. Pada 

manusia, vaksin rutin diberikan kepada orang-orang yang bekerja dengan resiko 

tinggi, seperti dokter hewan, pawang binatang ,peneliti khusus hewan dan lainnya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

1. Mega Gustin Universitas Riau Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam Pengendalian dan penanggulangan  Rabies Tahun 2013. 

Kasimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah: Pelaksanaan kebijakan 

pengendalian dan penanggulangan masih kurang dalam hal komunikasi 

yakni dari segi sosialisasi kebijakan, karena Dinas Pertanian Bidang 

Peternakan Kota Pekanbaru hanya menyampaikan kesekolah  saja  dan  tidak 

menyeluruh ke seluruh masyarakat. Dalam hal sumber daya, khususnya 

sumber daya manusia  masih kurang, karena hanya memiliki pelaksana 14 

orang untuk mendata dan melaksanakan vaksinasi bahkan eliminasi untuk di 

duabelas kecamatan, Dalam hal struktur birokrasi Dinas Pertanian Bidang 
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Peternakan kota Pekanbaru menjalankan tugas berdasarkan SOP yang ada  

meskipun mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 

2. Rishal Universitas Andalas Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Rabies. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah: 

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kota 

Padang Panjang masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya 

koordinasi dari Dinas terkait dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2011 ini. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan Implementasi Perda Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kota 

Padang Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat. Penelitian terdahulu 

yang diteliti oleh Rishal adalah mengkaji tentang evaluasi implementasi 

kebijakan dan hanya melihat dari sisi para implementornya saja dalam 

menjalankan kebijakan tersebut sementara penelitian yang peneliti lakukan 

melihat implementasi perda tersebut di kalangan masyarakat khususnya 

masyarakat Kecamatan Padang Panjang Barat dan melihat apa apa saja 

kendala Dinas Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan dalam 

mengimplementasikan Perda No 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Rabies di Kota padang panjang. 
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2.7 Pandangan Islam 

2.7.1 Hukum Memelihara Anjing 

Syariat yang suci telah mengharamkan memelihara anjing. Siapa yang 

menentang ajaran ini (dengan memelihara anjing) maka akan dihukum dengan 

mengurangi kebaikannya sebanyak satu qirath atau dua qirath setiap hari. 

Dikecualikan dalam hal ini jika memelihara bertujuan untuk berburu, menjaga 

ternak dan menjaga pertanian. 

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa 

sallam bersabda, 

َص ِهْن أْجِزِه ُكلَّ يَْوٍم قِيَزاطٌ َهِن اتََّخَذ َكْلباً إاِلَّ َكْلَب َهاِشيٍَة ، أْو َصْيٍد ، أْو َسْرٍع ، اْنتُقِ  )  1575رواه هسلن  (

"Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, 

berburu dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setia hari 

sebanyak satu qirath." (HR. Muslim, no. 1575) dari Abdullah bin Umar, 

radhiallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 

"Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk memelihara ternak, atau 

berburu, maka akan dikurangi amalnya setiap hari sebanyak dua qirath." (HR. 

Bukhari, no. 5163, Muslim, no. 1574). (Munajjed,2010). 

2.7.2 Cara Membersihkan Najis Anjing 

 Untuk membersihkan air liur anjing yang mengenai benda, maka bisa 

dilakukan dengan cara mencucinya sebanyak tujuh kali dan cucian pertama 

dicampur dengan tanah. Jika yang dikenai adalah makanan, maka hendaklah 

membuang bagian yang terkena air liur tersebut dan yang disekelilingnya, sedang 

sisanya masih dianggap suci (Woly, 2010:7). 
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Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

اتَ  َسْبعََ َفاْغِسل وه َ اإلَِناءَِ ِفى اْلَكْلبَ  َولَغََ إَِذا وه  َمرَّ اِمَنةََ َوَعفِّر   التَُّرابَِ ِفى الثَّ

 

“Jika anjing menjilat (walagho) di salah satu bejana kalian, maka cucilah 

sebanyak tujuh kali dan gosoklah yang kedelapan dengan tanah (debu)” (HR. 

Muslim no. 280). 

2.8  Definisi Konsep 

1. Kebijakan publik merupakan serangkaian putusan atau tindakan sebagai 

akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik 

publik atau pemerintah maupun privat atau swasta yang terlibat berbagai 

cara dalam merespon, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah 

yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik. 

2. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 

3. Rabies adalah suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang 

dapat menyerang semua jenis binatang berdarah panas dan manusia, 

terutama pada anjing. 

4. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies adalah kegiatan preventif yang 

dilakukan untuk menekan penularan rabies dan agar tidak ada lagi korban 

meninggal akibat rabies. 
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5. Vaksinasi 

a. Vaksinasi adalah pemberian  vaksin khusus untuk meningkatkan atau 

menimbulkan kekebalan pada diri seseorang secara aktif terhadap suatu 

penyakit tertentu. Tujuannya adalah apabila suatu saat seorang yang 

terjangkit penyakit ini maka orang tersebut tidak akan sakit dan tidak 

akan menjadi sumber penularan atau hanya mengalami sakit ringan 

saja. 

b. Vaksinasi pada hewan ternak adalah suatu pemberian antigen pada 

ternak untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan 

antibodi khusus terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri, virus dan protozoa. Tujuannya vaksinasi adalah untuk 

membuat hewan ternak menjadi kebal terhadap berbagai penyakit 

menular. 
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2.9 Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Implementasi Perda 

nomor 14 tahun 2011 

tentan Pencegahan 

dan Penanggulangan 

Rabies di Kota 

Padang Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Implementasi Perda 

Nomor 14 Tahun 

2011 tentang 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Rabies 

1. Pemeliharaan 

Hewan Penular 

Rabies 

 

 

 

 

2. Pencegahan 

Rabies 

 

 

 

 

3. Penanggulangan 

Rabies 

 

 

 

 

4. Pembinaan dan 

Pengawasan 

 

 

 

 

1. Sumberdaya 

 

 

 

2. Karakteristik agen 

pelaksana 

 

 

 

3. Sikap para 

pelaksana 

 

 

 

4. Komunikasi antar 

organisasi 

a. Melapor dan mendaftarkan 

hewan 

b. Dilarang menelantarkan hewan  

c. Dilarang membiarkan hewan 

berkeliaran di luar pekarangan 

rumah 

 

a. Penertiban dan pemusnahan 

hewan 

b. Vaksinasi hewan 

c. Memasukan dan membawa 

keluar hewan 

 

a. Setiap terjadi kasus gigitan 

hewan pemilik wajib melapor ke 

dinas pertanian 

b. Hewan yang menggigit wajib di 

observasi 

 

a. Melaksanakan pembinaan, 

pengawasan, penertiban dan 

pengendalian 

a. Sumberdaya manusia 

b. Sumberdaya finansial 

 

a. Norma-norma 

b. Pola hubungan birokrasi 

 

a. Respon terhadap kebijakan 

 

 

a. Komunikasi 

b. Koordinasi 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 
Pemerintah Kota Padang Panjang 

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Rabies 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Padang 

Panjang 

Bidang Peternakan 

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pusat 

Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Kota Padang 

Panjang 

Masyarat Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) 

Kota Padang Panjang 


