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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

 Menurut Dye dalam Pasolong (2014:39), mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan 

sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi 

semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan 

keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

 Menurut Dunn dalam Pasolong (2014:39), mengatakan 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. 

Menurut Andersondalam Wahab (2002:2), menyatakan kebijakan 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seseorang pelaku dan sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi 

pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna 

memecahkan suatu masalah tertentu. 

Nugroho (2004:50), menyatakan kebijakan publik yang terbaik adalah 

kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya 

saing masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola 

ketergantungan. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua 
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kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang 

tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak 

tertulis namun disepakati yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi. 

 Menurut Budiardjo (2008:20). Kebijakan adalah suatu kumpulan 

keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha 

memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang 

membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah suatu rangkaian 

tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah 

dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan untuk memecahkan suatu permasalahan. 

 Menurut Deway dalam Wicaksono (2006:63), mengatakan kebijakan 

publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik dan 

disusun dan didefenisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda 

kebijakan dan agenda politik. 

Menurut Jones dalam Budi Winarno (2008:16), Kebijakan atau policy 

adalah untuk menunjuk perilaku seorang aktor. Misalnya seorang pejabat,suatu 

kelompok,maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor dalam suatu 

kegiatan tertentu. 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi dari 

pengertian kebijakan yaitu : 

a. Bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh pejabat 

pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik 
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b. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk peraturan daerahnya berupa 

penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. 

c. Bahwa kebijakan Negara itu baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak 

melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan 

tertentu. 

d. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh 

anggota masyarakat. 

 Proses suatu kebijakan salah satunya adalah formulasi kebijakan yaitu 

langkah-langkah yang dilakukan pemerintah berupa suatu program kinerja yang 

akan dilaksanakan. Adapun bahasan terhadap program kinerja tersebut lebih 

dijelaskan pada kajian “Manajemen Pemerintahan Daerah” dimana pada dasarnya 

manajemen memiliki 5 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan 

sumberdaya, pengendalian kerja dan pengawasan. Namun untuk mencapai tujuan 

dan sasaran suatu program kinerja berupa pelaksanaan kebijakan tersebut 

hendaknya disertai dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan dilapangan yang 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektifitas pada dasarnya mengacu pada 

sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu 

dimensi produktivitas yaitu mengarah pada pencapaian suatu tujuan yang 

maksimal, yaitu pencapaian suatu tujuan yang berkaitan dengan kualitas, 

kuantitas, dan waktu. Selanjutnya efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan 

tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam suatu proses implementasi 

kebijakan. 
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2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat  

mencapai tujuannya. 

 Menurut Grindle dalam Sujianto (2008:31), Implementasi Kebijakan 

sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran dan 

operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran 

birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, 

dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. 

 Menurut Meter dan Horndalam Agustino (2014:139), Implementasi 

Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau 

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan. 

 Menurut Abdul Wahab dalam Tahir (2005:55), Implementasi Kebijakan 

adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, menyebutkan secara tegas 

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur 

proses implementasinya. 

 Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan 

yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan 
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dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program 

pelaksanaan. 

 Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan memfokuskan 

kepada dua aspek, yaitu siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan pengaruhnya 

terhadap isi kebijakan serta dampak dari kebijakan tersebut. Pendekatan dalam 

implementasi kebijakan publik dilakukan oleh Edward III dalam Agustino 

(2014:149) mengenai beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu meliputi : 

a. Komunikasi, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 

Implementasi yang efektif  terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa 

yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan 

dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan 

(dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan 

konsisten. 

b. Sumberdaya, merupakan salah satu faktor penting menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang 

terdiri dari beberapa indikator, yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya 

anggaran, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya kewenangan. 

c. Disposisi, yakni sikap para pelaksana yang merupakan faktor ketiga yang 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 

publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka 
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pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakannya. 

d. Struktur Birokrasi, merupakan faktor terakhir yang penting yakni 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 

publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat 

dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan. 

Namun setiap implementasi kebijakan selalu mendapatkan hambatan-

hambatan atau kegagalan. Negara yang kita cintai ini yaitu Indonesia banyak 

contoh kegagalan dalam mengimplementasi kebijakan maupun program 

pemerintah. Kegagalan implementasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan 

kegagalan yang ditemukan dengan Negara lain. Adapun faktor penyebab atau 

penentu berhasil atau tidak suatu proses implementasi adalah: 

a. Kualitas kebijakan itu sendiri. 

b. Kecakupan input kebijakan (terutama anggaran) 

c. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan. 

d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan, SDM, koordinasi, 

pengawasan, dan sebagainya) 

e. Karakteristik dan dukungan dari kelompok sasaran. 

f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana 

implementasi tersebut dilakukan.  
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Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik sesuai 

dengan Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. 

 

2.3 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

 Menurut Meter dan Horndalam Agustino (2008:142), terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu : 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat dapat diukur 

keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan 

memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana 

kebijakan. 

b. Sumberdaya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

c. Karateristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 

dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 

publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 

sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas 

wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala 

hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi 

kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 
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d. Sikap Para Pelaksana 

Sikap para pelaksana dapat dikatakan sebagai kemauan, keinginan, 

serta kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan 

secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika 

implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif, maka para pelaksana 

tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi mereka juga 

harus mempunyai kemauan beserta kemampuan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. 

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka 

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu 

pula sebaliknya. 

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Meter dan 

Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk 

mengimpletasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 

kondisi lingkungan eksternal. 
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Kebijakan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat 

Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan 

Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 sekaligus 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah 

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang menentukan 

berhasil atau tidaknya kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016. 

 

2.4 Penertiban 

 Penertiban adalah melakukan perbuatan yang menjadikan sesuatu hal 

menjadi tertib dan teratur kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005:424). Dalam 

penelitian ini, penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016. Jadi bisa 

disimpulkan dari definisi penertiban adalah melakukan penertiban pemeliharaan 

ternak dan pengendalian penyakit rabies agar terciptanya kebersihan, keindahan, 

kenyamanan, ketertiban, kota, jalan raya, fasilitas umum dan pemukiman dari 

gangguan ternak, serta memberikan rasa aman masyarakat dari wabah penyakit 

rabies. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

 Pandangan Islam tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan 
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Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016. Di dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat tentu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah. Thomas R Dye dalam Nugroho (2014:44) 

mendefinisikan kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah 

untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan 

adalah ketika sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak amanah, 

sehingga oleh rakyat dianggap gagal. Disamping itu, Al-Quran juga menyoroti 

mengenai kebijakan pemerintah. Allah menyuruh untuk berlaku seadil-adilnya, 

tanpa ada unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pada hakikatnya semua 

yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah hendaknya semata-mata untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bila dikorelasikan dengan salah satu ayat 

Al-Quran dalam Surat An-Nisa’ ayat 135: 

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau 

pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka  janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 

Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa 

yang kamu kerjakan”.(QS.An-Nisa’:135). 

 

Surat Thaha ayat 54 : 
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Artinya : “Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi 

orang-orang yang berakal”. (QS. Thaha:54). 

 Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa Islam menghendaki agar 

dalam pembuatan suatu kebijakan di dasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang 

dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain dari 

pada itu, kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak 

bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.  

 Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara-cara mengambil sebuah 

keputusan menyangkut orang banyak. Di dalam teori kebijakan publik ada sebuah 

tahapan yang disebut dengan perumusan kebijakan. Pada tahapan ini ada sebuah 

isu yang digulirkan pemerintah kepada publik yang mana dibuat suatu forum 

diskusi yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat untuk membahas solusi 

dan alternatif penyelesaian masalah. Sedangkan untuk permasalahan teknis, maka 

yang perlu diperhatikan adalah keharusan dari pemerintah untuk menyiapkan 

strategi-strategi yang matang dalam implementasi kebijakan sehingga masalah –

masalah teknis tidak terjadi lagi.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

a. Zullia Fitriani, 2015 “Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar 

Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013” 

Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa hasil penelitian penulis terhadap 

Pengawasan Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2012-2013 dan Peraturan Bupati Kabupaten 
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Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang penertiban Ternak Dan 

Hewan Penular Rabies ini tidak berjalan dengan maksimal, karena Sanksi 

yang diterapkan tidak membuat masyarakat ( pemilik ternak) tidak merasa 

jera dan takut, Dinas peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Hewan Ternak liar 

(Sapi, Kerbau dan Kambing), ini belum terlaksana dengan maksimal 

karena minimnya anggaran yang diberikan. Hambatan-hambatan Dalam 

Melaksanakan Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan juga kurang, 

dikarenakan Pelaksanaan dilapangan sangat kurang, kemudian Banyaknya 

Jalan Transportasi yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan 

pengawasan kemudian dari masyarakatnya juga tidak mau bekerja sama 

dalam pelaksanaan tersebut karena masyarakat lebih memilih membiarkan 

ternaknya tersebut berkeliaran dari pada dikandang dan di gembala. 

b. Richo Rahgia Syaputra, 2014 “Implementasi Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan 

Penular Rabies Pada Tahun 2012-2013” 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan dari kebijakan 

pemerintah terhadap hewan ternak liar belum terealisasikan, sebab 

ketersediaan anggaran yang relatif minim menjadi salah satu alasan dari 

Dinas Peternakan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan hanya 

sebatas sosialisasi-sosialisasi. Kemudian sarana dan prasarana sebagai 

pendukung dari pelaksanaan peraturan ini juga belum tersedia seperti 

kandang penampungan dan papan informasi atau reklame. 
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c. Mohammad Reza, 2016 “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan 

Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala” 

Pada penelitian ini dijelaskan  bahwa Implementasi  Kebijakan 

Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 

belum optimal, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aspek 

standar dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan 

Banawa Kabupaten Donggala sudah baik, aspek Sumber Daya dalam 

pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa 

Kabupaten Donggala belum baik, aspek aktivitas Implementasi dan 

Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan 

Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala 

belum baik, aspek Kondisi Sosial dan Politik dalam pelaksanaan 

Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa 

Kabupaten Donggala sudah baik, dan aspek Disposisi dalam pelaksanaan 

Implementasi Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten 

Donggala belum baik. 

d. Mega Gustin, 2015 “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies Tahun 2013”. 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Pelaksanaan Kebijakan 

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan 

Penanggulangan Rabies di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan teori 

George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan 

ditentukan oleh komunikasi, yakni dari segi sosialisasi kebijakan masih 

kurang, sumber daya, dalam sumber daya khususnya sumber daya manusia 
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masih kurang, disposisi, yakni masih belum konsistennya petugas 

lapangan Dinas Pertanian bidang Peternakan Kota Pekanabaru dalam 

menjalankan Peraturaan Daerah Walikota tersebut, dan dalam struktur 

birokrasi Dinas Pertanian bidang Peternakan Kota Pekanbaru menjalankan 

tugas berdasarkan SOP yang ada meskipun mengalami beberapa kendala 

dalam pelaksanaannya. 

e. M. Arif Panungkul, 2015 “Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten 

Donggala Provinsi Sulawesi Tengah”. 

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penertiban ternak di 

Kabupaten Donggala yang mengacu pada teori Sistem Hukum Lawrence 

M. Friedman yang terdiri dari Struktur hukum (legal structure) Subtansi 

hukum (legal culture) disimpulkan bahwa penertiban hewan ternak belum 

berjalan dengan baik.  

 

2.7 Definisi Konsep 

 Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan 

juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, maka serta persepsi dan 

pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. Untuk melakukan analisis 

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan 

Penular Rabies (studi penertiban ternak) sebagai berikut : 

a. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang 

pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan itu. 

b. Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.  

c. Penertiban adalah melakukan perbuatan yang menjadikan sesuatu hal 

menjadi tertib dan teratur. 

d. Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, 

Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara 

sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh 

para pemilik ternak tersebut. 

e. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan 

Hewan Penular Rabies. 

 

2.8 Konsep Operasional 

 Untuk melihat gambaran yang jelas tentang indikator dan sub indikator 

dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub indikator 

Implementasi Peraturan Bupati 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penertiban Hewan Ternak Di 

Kelurahan Muara Lembu 

Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2015-

2016. 

 Komunikasi 

 

 

1. Transmisi 

2. Kejelasan 

3. Konsistensi 

 Sumberdaya 1. Sumberdaya Manusia 

2. Sumberdaya Anggaran 

3. Sumberdaya Fasilitas 

 Disposisi 1. Sikap para pelaksana 

 Struktur 

Birokrasi 

1. Tim pelaksana  

Sumber : Edward III  dalam Agustino (2014:149) 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Dalam meningkatkan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan 

penertiban hewan ternak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan 

Hewan Penular Rabies. Agar terjaminnya kehidupan masyarakat yang lebih baik 

dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak tersebut, sesuai dengan apa yang 

diinginkan demi ketertiban umum. Dan untuk mendorong semua itu, maka 

perlulah campur tangan pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama 

dalam meningkatkan kesejahteraan dan legalitas daerah. 
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Gambar 1.1  Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara Lembu 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak 

Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2015-2016. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan : 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur birokrasi 

Berhasil atau tidaknya Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penertiban Hewan Ternak Di Kelurahan Muara 

Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2015-2016. 

 

 


