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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Kebijkan Publik 

2.1.1. Definisi Kebijakan dan Kebijaksanaan 

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan 

“kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap 

dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan 

berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang 

sebenarnya dilarang dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti 

pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain. 

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap 

berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative 

terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar 

segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan 

merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan 

kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Dengan perbedaan 

definisi tersebut di atas, maka dalam implementasinya juga harus berbeda 

Konsep 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 besar dan dasar rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 
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(tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 

dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

 

2.1.2.  Teori Kebijakan Publik 

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

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

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa 

ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan 

merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 

kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa 

yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Menurut Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2005:44). 

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan 

tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. 

Menurut Chandler dan Platno (1988:170) dalam Harbani Pasolog, 

(2014:38). Mengatakan bahwa kebijkan publik adalah pemenafaatan yang 

strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah 

public atas pemerintah. Lemieux dalam Solichin Abdul Wahab (2012:15). 

Kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan. 
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William N. Dunn (1994) dalam Harbani Pasolog, (2014:39). 

Mengatakan kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-

bidang yang menyangkut tugas pemerintah , seperti pertahanan keamanan, 

energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan 

lain-lain. 

Thomas R. Dye (1981) dalam Harbani Pasolog, (2014:39). 

Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila 

pemrintah memilih untuk melukukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

(objektifnya) dan kebijakan public itu meliputi semua tindakan pemerintah, 

jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja. 

Menurut Anderson (1984:113) dalam Arifin Tahir (2014:21). 

kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan 

seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. 

Selanjutnya Anderson (1984:113), mengklasifikasikan kebijakan, policy, 

menjadi dua : subtantif dan procedural, kebijakan subtantif yaitu apa yang 

harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa 

dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan 

publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. 
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Selanjutnya, implikasi dari pengertian kebijakan publik yang 

disebutkan diatas, dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau 

merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan. 

2. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan yang menjadi 

arahan bagi instansi-instansi terkait untuk melaksanakan. 

3. Bahwa kebijakan publik itu merupakan tindakan yang benar-benar 

dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah yang 

penting dalam masyarakat. 

4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan 

tidakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau melarang 

suatu tertentu. 

5. Bahwa kebijakan publik itu dibuat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik 

mampunyai daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara 

keseluruhan dan memiliki daya paksa, berbeda dengan kebijakan 

yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. 

2.1.3  Unsur-Unsur Kebijakan Publik 

Menurut Kaji dalam Arifin Tahir (2014:29). Mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa unsur dalam yang terkandung dalam kebijakan publik, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk berorientasi pada tujuan 

tertentu. 
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2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat 

pemerintah. 

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah 

dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan. 

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah 

mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu), 

dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan sesuatu). 

5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan 

perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 

2.1.4  Jenis-Jenis Kebijakan Publik 

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 

pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai 

berikut :  

1. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, 

2. Undang-undang/peraturan, pemerintah pengganti undang-undang, 

3. Peraturan pemerintah, 

4. Peraturan presiden, 

5. Peraturan daerah. 

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat 

kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara. Namun demikian menurut 
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Nugroho (2006:31) dalam Harbani Pasolong (2014:40), kebijakan publik 

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : 

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan 

yang bersifat umum seperti yang telah disebutkan di atas. 

2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat 

menengah atau mempertegas pelaksanaan, sperti kebijakan 

Menteri, Peraturan Gubernur , Peraturan Bupati dan Peraturan Wali 

Kota. 

3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi yang dikeluarkan oleh aparat 

publik dibawah Mentri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

 

2.1.5 Proses Kebijakan Publik. 

Proses dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah publik 

menurut Dunn (1994) dalam Harbani Pasolong (2014:41)., antara lain: 

Penetapan Agenda kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, 

evaluasi kebijakan. 

Selanjutnya James Anderson dalam Harbani Pasolong (2014:41), 

sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai 

berikut: Formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, 

impelementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. 
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2.2.  Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi  kebijakan  adalah proses pelaksanaan keputusan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses 

playanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telahditetapkan, 

terbentuknya program pelaksanaan. 

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merahi dampak atau 

tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang 

kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (out put) maupun 

sebagai hasil. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), dalam leo Agustino 

(2014:139). mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : “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 kebijakan.  

Menurut Wahab (1997:64), dalam Sahya Anggara (2012). pengertian 

implementasi kebijakan secara sederhana sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. 
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Menurut Grindle dalam Abdul Wahab (2012), implementasi kebijakan 

(policy implementation) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses 

kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 

mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik kedalam prosedur-

prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk 

masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu 

kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan 

mungkin jau lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi 

dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.. 

2.2.2. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

 Menurut Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino 

(2008:142) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan 

yaitu : 

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

  Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur 

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

kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level 

pelaksana kebijakan. 

2. Sumberdaya 

  Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. 
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3. Karakteristik 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. 

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana 

  Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan 

sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 

implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh 

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi 

orang-orang  yang terkait langsung terhadap kebijakan yang 

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 

  Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

impelementasi 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. 
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6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

  Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van 

Metter 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 penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. 

Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus 

pula  memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang 

dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III dalam Leo Agustino (2008 

: 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct 

and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat 

empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan,  

yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. 

1. Komunikasi 

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III dalam Agustino Leo 

(2008 : 150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para 

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan 
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apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 

kebijakan dan peraturan impelementasi harus ditansmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, 

kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan 

konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan 

agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin 

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan 

dalam masyarakat. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur 

keberhasilan variabel komunikasi yaitu : 

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 

Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi 

adalah adanya salah pengertian (misscommunication). 

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak 

membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan 

pesan kebijakan tidak selalu mengahalangi impelementasi, 

pada tataran tertentu, para pelaksana  membutuhkan 

fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada 

tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan 

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan. 
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c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan 

suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk 

diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang 

diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan, 

2. Sumber daya 

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal 

penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut 

Goerge C.Edward III dalam Agustino Leo (2008 :151-152). Indikator 

sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : 

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan 

dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh 

karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak 

ompoten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan 

implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang 

diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas 

yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi 

mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang 
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berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. 

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi 

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat 

di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap 

hukum. 

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat 

formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan 

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana 

dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara 

politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para 

implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga 

dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi 

dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut 

ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat 

efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan 

menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para 

pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi 

kepentingan kelompoknya. 

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting 

dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin 
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memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus 

dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan 

tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan berhasil. 

3. Disposisi 

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada 

variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III dalam Agustino Leo 

(2008:152-154), adalah : 

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap 

implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak 

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh 

pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan 

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. 

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para 

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena 

itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan 

mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat 

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 
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Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 

mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal 

ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi 

(self interst) atau organisasi. 

4. Struktur birokrasi 

Menurut Edward III dalam Agustino Leo (2008 : 153-154 ), yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 

struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu 

kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang 

seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan 

suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam 

struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi  tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-

sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan 

jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak 

kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu 

dengan melakukan : 
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a. Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu 

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau 

pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai 

dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang 

dibutuhkan. 

b. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara 

beberapa unit kerja. 

 

2.2.3. Evaluasi Kebijakan Publik 

Badjuri & Admin (2003:132) dikutip dari Harbani Pasolong (2014:60). 

Mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting 

kebijkan. 

Kaban (2004:74) dikutip dari Harbani Pasolong (2014:60),  salah satu 

bidang penting lain yang dipergunakaan untuk mengawasi jalannya proses 

implementasi adalah Monitoring. Di dalam proses monitoring ini dilakukan 

pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai 

tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Tingkat efisiensi dalam proses ini 

menyangkut rasio terbaik antara semua biaya yang dikeluarkan selama 

implementasi dibandingkan dengan hasil sementara yang diperoleh, sementara 

tingkat efektifitasnya selalu dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara 

yang didapat merupakan hasil yang memang direncanakan tau tidak. 
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Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh 

dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan 

tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

program dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar 

lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk menjastifikasikan 

kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan 

administrasi program, dan mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak 

yang mensponsori program tersebut. 

 Langkah-langkah dalam mengevaluasi kebijakan publik yaitu : 

1. Mempelajari formulasi kebijakan, pendekatan seperti ini lebih 

menekankan untuk mengecek ketepatan proses dari formulasi 

kebijakan. 

2. Mempelajari metode dan langkah-langkah implementasi kebijakan. 

Langkah-langkah implementasi kebijakan perlu dipelajari agar 

dapat mengenali berbagai kendala dan hambatan dalam 

implementasi itu sendiri. 

3. Mempelajari hasil kebijakan. Meneliti detail-detail dari bagian-

bagian yang terkait dengan kebijakan itu sendiri seperti dampak 

kebijakan, biaya-biaya yang ditanggung masyarakat dan 

sebagainya. 

4. Membuat simpulan hasil evaluasi. Yaitu dengan cara memberikan 

rekomendasi bagi kebijakan itu sendiri atau implementasinya. 
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2.3. Konsep Rabies Menurut Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 23 

Tahun 2012 

Menurut peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang 

pengendalian dan penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru. Rabies 

merupakan penyakit yang di sebabkan oleh hewan penular rabies 

(anjing,kucing dan kera) yang terkena virus rabies. Penyakit ini bersifat 

zoonosis yaitu penyakit hewan yang bisa menular ke manusia dan berlaku 

sebaliknya dari manusia ke hewan. 

Di dalam peraturan Wali Kota Pekanbaru tentang rabies ini terdapat 

tindakan pengendalian dan penanggulangan rabies yaitu : 

1. Program vaksinasi. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin 

rabies inaktif yang bertujuan untuk merangsang kekebalan tubuh 

hewan terhadap penularan penyakit rabies. Program vaksinasi 

massal. Vaksinasi massal adalah pelaksanaan vaksinasi rabies ynag 

dilakukan secara bersama-sama dibeberapa lokasi pada waktu yang 

sama dan dalam jumlah target tervaksinasi yang besar, 

2. Pengawasan lalu lintas HPR. Setiap HPR yang akan masuk/keluar 

ke/dari suatu daerah, pulau dan negara wajib melengkapi dengan 

surat kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang dan 

dinyatakan bebas rabies serta kelengkapan surat/administrasi 

lainnya rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan dari daerah 

yang dituju/daerah asal hewan, 
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3. Pembatasan populasi. Pembatasan populasi HPR liar dilakukan 

melalui pelaksanaan eliminasi swadaya dan eliminasi massal, 

4. Sosialisasi merupakan kegiatan awal sebelum melaksanakan 

vaksinasi dan eliminasi dengan maksud untuk menyiapkan situasi 

yang kondusif agar kegiatan vaksinasi dan eliminasi berhasil, 

5. Peran serta masyarakat/rw. Yang mana RW melakukan pendataan 

hewan penular rabies (anjing,kucing,kera) di wilayahnya masing-

masing. Serta berkerjasama dengan pemerintah dan/atau 

masyarakat setempat dalam penanganan pengendalian rabies. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Rabies adalah 

penyakit menular yang sering menjangkiti binatang berdarah panas, seperti 

anjing, kucing, dan serigala, sangat berbahaya, disebabkan oleh virus, 

biasanya menyerang pusat saraf penderitanya dan dapat menular melalui 

gigitan binatang itu; penyakit anjing gila. 

Menurut Wikipedia Rabies adalah penyakit infeksi tingkat akut pada 

susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat 

zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus rabies 

ditularkan ke manusia melalu gigitan hewan misalnya oleh anjing, kucing, 

kera, rakun, dan kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila. 

Masa inkubasi adalah waktu antara penggigitan sampai timbulnya gejala 

penyakit . Masa inkubasi penyakit Rabies pada anjing dan kucing kurang lebih 

2 minggu (10 hari- 14 hari). Pada manusia 2-3 minggu dan paling lama 1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Saraf
https://id.wikipedia.org/wiki/Virus
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Anjing
https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing
https://id.wikipedia.org/wiki/Kera
https://id.wikipedia.org/wiki/Rakun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelelawar
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tahun. Berikut ada beberapa tahapan penyakit rabies perjalanan penyakit 

rabies pada anjing dan kucing dibagi dalam 3 fase (tahap). 

1. Fase Prodormal : Hewan mencari tempat dingin dan menyendiri , 

tetapi dapat menjadi lebih agresif dan nervus, pupil mata meluas 

dan sikap tubuh kaku (tegang). Fase ini berlangsung selama 1-3 

hari . Setelah fase Prodormal dilanjutkan fase Eksitasi atau bias 

langsung ke fase Paralisa, 

2. Fase Eksitasi : Hewan menjadi ganas dan menyerang siapa saja 

yang ada di sekitarnya dan memakan barang yang aneh-aneh. 

Selanjutnya mata menjadi keruh dan selalu terbuka dan tubuh 

gemetaran , selanjutnya masuk ke fase Paralisa, 

3. Fase Paralisa: Hewan mengalami kelumpuhan pada semua bagian 

tubuh dan berakhir dengan kematian. 

Tanda-Tanda Penyakit Rabies Pada Hewan Dan Manusia: 

1. Pada anjing dan kucing, penyakit Rabies dibedakan menjadi 2 

bentuk , yaitu bentuk diam (Dumb Rabies) dan bentuk ganas 

(Furious Rabies). 

Tanda-tanda Rabies bentuk diam : Terjadi kelumpuhan pada 

seluruh bagian tubuh, Hewan tidak dapat mengunyah dan menelan 

makanan, rahang bawah tidak dapat dikatupkan dan air liur 

menetes berlebihan, Tidak ada keinginan menyerang atau 

mengigit. Hewan akan mati dalam beberapa jam. 
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Tanda tanda Rabies bentuk ganas : Hewan menjadi agresif dan 

tidak lagi mengenal pemiliknya, Menyerang orang, hewan, dan benda-

benda yang bergerak, Bila berdiri sikapnya kaku, ekor dilipat diantara 

kedua paha belakangnya. Anak anjing menjadi lebih lincah dan suka 

bermain , tetapi akan menggigit bila dipegang dan akan menjadi ganas 

dalam beberapa jam. 

Tanda-Tanda Rabies Pada Manusia : 

1. Rasa takut yang sangat pada air, dan peka terhadap cahaya, udara, 

dan suara, 

2. Airmata dan air liur keluar berlebihan, 

3. Pupil mata membesar, 

4. Bicara tidak karuan, selalu ingin bergerak dan nampak kesakitan, 

5. Selanjutnya ditandai dengan kejang-kejang lalu lumpuh dan 

akhirnya meninggal dunia. 

Namun penyakit Rabies dapat dicegah dengan pemberian 

Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin rabies inaktif yang bertujuan 

untuk merangsang kekebalan tubuh hewan terhadap penularan penyakit 

rabies. Pada manusia dapat di cegah dengan pemberian Vaksin Anti 

Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) yang dapat merangsang 

kekebalan tubuh penderita. 
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2.4. Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam 

menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, 

sosial budaya, politik pendidikan, kesehatan dan Iain-lain. Kelengkapan 

ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan 

pembangunan intelektual dan kultural, sumber ajarannya berasal dari Al-

Quran dan Hadits. 

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas 

dari Islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar 

kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, 

semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau 

atau tidak mengikutinya. 

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu 

apapun  juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak 

mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk 

mengatasi   keadaan  pemerintahan,  pembangunan, dan  kemasyarakatan.  

Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemenntah 

saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan. 

Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu 

memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. 

Disamping itu, Al-Qur'an juga menyoroti mengenai kebijakan pemenntah. 

Allah menyuruh berlaku adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri 

oleh karenanya, pemenntah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya 
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dituntut berlaku seadil-adilnya, tanpa ada unsur kepentingan pribadi maupun 

golongan. Pada hakikatnya semua yang berkaitan dengan kebijakan 

pemenntah hendaknya semata-mata untuk kemakmurkan dan kesejahteraan 

rakyat. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, surat an-Nisa' /4 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. Danjika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 

apayang kamu kerjakan". 

 

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. 

Selanjutnya mengenai pandangan Islam tentang penanggulangan 

penyakit rabies yang sering atau pada umumnya terjadi pada hewan anjing 

sangatlah jelas merupakan bahwa anjing itu adalah salah satu hewan yang 
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dianggap najis, baik menurut Al-Qur’an maupun Al-hadist. Namun saat 

beranggapan bahwa menyimpan anjing adalah menyimpan najis, itu tidak bisa 

dibenarkan secara mutlak. Karena yang dikatagorikan najis adalah bukan 

anjingnya, tapi liurnya apabila dia minum dari sebuah wadah. Siapa yang 

menyentuh anjing atau disentuh anjing, maka tidak wajib baginya mensucikan 

dirinya, tidak dengan debu, tidak pula dengan air.  

Jika seekor anjing minum dari sebuah wadah, maka air di wadah tersebut 

harus ditumpah dan dicuci sebanyak tujuh kali, yang kedelapan dicuci dengan 

debu, jika dia ingin menggunakannya. Jika wadah tersebut khusus dia gunakan 

untuk anjing, maka tidak perlu disucikan. Dari Abu Hurairah radhiallahu 

anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 

“Sucinya wadah kalian apabial dijilat anjing, adalah dengan dibasuh sebanyak 

tujuh kali, basuhan pertama dengan debu.” 

Tapi keringanan pada manusia bahwasanya diperbolehkan memelihara 

anjing namun hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Misalnya untuk 

berburu, manjaga tanaman atau ternak. Nabi Muhammad SAW pernah 

bersabda: “Barang siapa memelihara anjing, maka amalan sholehnya akan 

berkurang setiap harinya sebesar satu Qiroth (satu Qiroth adalah sebesar 

gunung uhud) selain anjing untuk menjaga tanaman dan ternak.” 

Mazhab abu hanifah berpendapat bahwa bulu anjing bukanlah najis 

melainkan yang najis itu hanyalah air liurnya. Maka, jika bulu anjing 

menempel pada baju atau tubuh seseorang, hal itu tidak akan membuatnya 

najis. Karena, asal pada setiap benda adalah suci, maka tidak boleh 
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mengatakan sesuatu najis atau haram tanpa didasari oleh dalil, yakni Al-

Qur’an dan Al-Hadist.  

Allah juga pernah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 115. 

 
 Artinya : “ Dan (Allah) sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu 

kaum, sesudah aku memberi petunjuk pada mereka sehingga dijelaskan 

kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguh Allah 

mengetahui segala sesuatu”. 

 

Hadist-hadist tentang masalah ini seluruhnya hanya menyebutkan 

tentang jilatan anjing, dan tidak menyebutkan bagian tubuh lainnya. Masalah 

yang paling utama dalam penularan rabies adalah gigitan yang sudah pasti 

mengandung liur anjing dan juga luka yang terkena air liur anjing. Jadi, sudah 

sangat jelas islam memandang masalah tentang anjing tersebut serta penyakit 

berbahaya yang disebabkannya yaitu rabies. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

1. Richo Rahgia Syahputra dengan penelitian yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2012-2013“. Masalah penelitian ini adalah mengapa 

implementasi peraturan bupati kuantan singingi nomor 12 tahun 2012 

tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies di kabupaten kuantan 

singingi tahun 2012-2013 belum berjalan dengan baik. Hasil dari 
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penelitian tersebut yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi belum berjalan dengan baik yaitu pertama faktor sumber 

daya khususnnya sumber daya finansial, sarana dan prasarana yang 

mendukung ketersedian anggaran yang relatif minim menjadi salah satu 

penyebab implementasi peraturan tersebut belum berjalan dengan baik 

sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi-sosialisasi. 

Berikutnya yaitu kebiasaaan masyarakat pemilik ternak dengan dilepaskan 

tanpa dibuatkan kandang. Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang 

diteliti adalah masalah berbeda, lokasi berbeda, konsep operasional 

berbeda, defenisi konsep berbeda dan cara analisa berbeda.  

2. Mega Gustin dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian dan Penanggulangan 

Rabies Tahun 2013”. Masalah penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan 

peraturan Wali kota nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan 

penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru berjalan tidak optimal pada 

tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah masih kurangnya sumber daya 

manusia karena hanya memiliki pelaksana 14 orang untuk mendata dan 

melaksanakan vaksinasi bahkan untuk eliminasi untuk di duabelas 

kecamatan yang ada di Pekanbaru serta sulitnya melakukan pendataan ke 

sudut daerah dalam memberikan pengarahan kepada pemelihara Hewan 

Penular Rabies khusunya anjing bagaimana tatacara dan kaedah 

pemeliharaan yang baik dan benar. Penelitian ini dijadikan sebagai 

pedoman dalam menyelesaikan penelitian yang sedang diteliti. Dalam 
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penelitian ini masalah yang sedang diteliti memiliki persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah 

tahun penelitian berbeda, konsep operasional berbeda, cara analisa 

berbeda. 

3. Ucok Dartawibawa dengan judul penelitian “Sistem Pakar Untuk 

Mendiagnosa penyakit Anjing Dengan Menggunakan Metode Dempster-

Shafer Berbasis Android”. Masalah penelitian ini adalah bagaimana 

merancang dan membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit 

anjing dengan menggunakan metode dempster-shafer berbasis android. 

Hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar ini dapat di jalankan dengan 

menggunakan aplikasi android dengan baik. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang sedang di teliti adalah masalah berbeda, konsep 

operasional berbeda, defenisi konsep berbeda dan cara analisa berbeda.  

 

2.6.   Defenisi konsep. 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulilah batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu : 

1. Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu 

kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur 

keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif 

yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 
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2. Implementasi  kebijakan  adalah proses pelaksanaan keputusan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan 

tersebut. 

3. Penyakit Rabies merupakan penyakit zoonosi yang dapat 

ditularkan melalui gihitan hewan penular rabies kepada manusia 

maupun sebaliknya, serta dapat menimbulkan kematian pada 

manusia sehingga perlu upaya yang menyeluruh untuk 

mengendalikan dan menanggulangi rabies di Kota Pekanbaru oleh 

seluruh elemen masyarakat secara sistematis dan 

bekesinambungan. 

4. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin rabies inaktif yang 

bertujuan untuk merangsang kekebalan tubuh hewan terhadap 

penularan penyakit rabies. 
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2.7.  Konsep Operasional 

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan 

penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru. 

 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub indikator 

Implementasi 

Peraturan Wali 

Kota Pekanbaru 

Nomor 23 Tahun 

2012 Tentang 

Pengendalian Dan 

Penanggulangan 

Rabies Di Kota 

Pekanbaru 

Pengawasan 

Lalu Lintas 

HPR 

a. Setiap HPR yang akan 

masuk/keluar dari suatu daerah, 

pulau dan negara wajib 

melengkapi dengan surat 

kesehatan hewan. 

 

Tindakan 

Pengendalian 

dan 

Penanggulang

an Rabies 

a. Vaksinasi hewan penular rabies  

b. Sarana dan prasarana pendukung 

dalam vaksinasi HPR 

Pembatasan 

Populasi  

a. Eliminasi swadaya, 

b. Elimininasi massal. 

Sosialisasi  a. Kegiatan awal sebelum 

pelaksanaan vaksinasi dan 

eliminasi. 

 Peran Serta 

Masyarakat 

a. RW melakukan pendataan hewan 

penular rabies (anjing,kucing,kera) 

di wilayahnya masing-masing 

b. Bekerjasama dengan pemerintah 

setempat dalam penanganan 

pengendalian rabies. 

Sumber: Perwako Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan 

penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru. 
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2.8. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perwako Pekanbaru nomor 23 tahun 2012 tentang pengendalian dan 

penanggulangan rabies di Kota Pekanbaru. 

 

Supaya implementasi peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 23 

tahun 2012 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies di 

Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan optimal 
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