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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Kuantan Mudik 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. 

Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Kuantan 

Mudik dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum 

berjalan secara efektif. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah dan sosialisasi yang tidak berkelanjutan sehingga 

sampai saat ini peraturan hanya tinggal peraturan saja. Selain itu tidak 

adanya peraturan desa yang mendukung sehingga petugas  merasa kesulitan 

dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak tersebut. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak 

di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan 

Penular Rabies. 

Faktor utama yang berpengaruh pada pelaksanaan penertiban hewan 

ternak di Kecamatan Kuantan Mudik adalah budaya cara beternak 

masyarakat di kecamatan kuantan mudik tersebut yang melepaskan hewan 

ternak pada saat musin paniaman dan akan mengikat hewan ternaknya pada 
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musim bertanam padi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat 

tersebut sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan penertiban hewan 

ternak di Kecamatan Kuanta Mudik. Selain itu kurangnya partisipasi 

ataupun kesadaran dari masyarakat di kecamatan kuantan mudik juga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban 

hewan ternak tersebut. Dimana hal itu akan dapat menghambat petugas 

dalam melaksanakan penertiban. 

Sanksi yang tidak tegas dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak 

juga akan berpengaruh karena dengan tidak tegasnya sanksi tersebut maka 

masyarakat tidak akan jera untuk melepaskan hewan ternak mereka 

sehingga sampai saat ini masih banyak hewan ternak yang berkeliaran. Dan 

faktor terakhir yang berpengaruh pada pelaksanaan penertiban hewan ternak 

di Kecamatan Kuantan Mudik adalah sumber daya, baik itu sumber daya 

manusianya maupun sumber daya finansialnya. Kekurangan sumber daya 

manusia dan sumber daya financial juga akan menghambat pelaksanaan 

penertiban hewan ternak di kecamatan Kuantan Mudik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai pelaksanaan penertiban 

hewan ternak di Kecamatan Kuantan Mudik, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Kuantan Mudik, 

pemerintah harus mensosialisasikan kebijakannya secara berulang-ulang 

dan berkelanjutan supaya masyarakat mengerti dengan kebijakan yang 
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dibuat oleh pemerintah. Selain itu peraturan tersebut juga harus diikuti oleh 

peraturan desa yang medukung karena dengan adanya peraturan desa 

tersebut maka akan mempersempit cakupan wilayah untuk melakukan 

penertiban yang dapat dilakukan oleh kepala desa beserta jajarannya.  

2. Sebaiknya dalam membuat peraturan, pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi harus melihat situasi dan kondisi seperti budaya masyarakat yang 

ada di kabupaten tersebut. Selain itu pemerintah juga harus tegas dalam 

melaksanakan peraturan seperti memberikan sanksi yang tegas kepada 

masyarakat yang melanggar aturan. Dan tidak hanya itu saja, namun 

pemerintah juga harus memperhatikan dan meningkatkan sumber daya. Baik 

itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansialnya. Kemudian 

sebagai masyarakat kita juga harus memberikan partisipasi supaya 

kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan 

dengan baik. 


