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ABSTRAK 

Seiring berkembangnya peternakan sapi dan kerbau yang 

dipelihara oleh masyarakat, dan disebabkan harga jual yang tinggi 

maka banyak masyarakat yang berternak sapi dan kerbau, namun di 

Desa Padang Rindu Kecamata Pesisir Utara KabupatenPesisir Barat 

yang menjadi permasalah adalah masyarakat yang beternak tidak 

memiliki kandang dan tidak mempunyai lahan untuk ternaknya masih 

ada diantaranya peternak tersebut yang masih melepasliarkan saja 

hewan ternaknya sehingga berkeliaran pada perkarangan rumah 

masyarakat setempat dan perkebunan di berbagai tempat. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

implementasi pasal 40 peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan 

kesehatan hewan di Desa Padang Rindu, KecamatanPesisir Utara, 

Kabupate Pesisir Barat dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah 

terhadap implementasi pasal 40 peraturan daerah Kabupaten Pesisir 

Barat nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan peternakan dan 

kesehatan hewan.  

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan 

(field research). Dalam hal ini peneliti meneliti masyarakat yang 

berternak sapi dan kerbau di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir 

Utara, Kabupaten Pesisir Barat dan dinas peternakan. Penulis 

menanyakan secara lengkap mengenai bagaimana Implementasi Pasal 

40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No 9 Tahun 2017 

apakah sudah terlaksana atau belum. Populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 100 orang dan pengambilan sampel yang penulis 

gunakan adalah purposive sampling itetapkan sample sebanyak 8 

orang. Penelitian ini bersifat deskriptif normative.  

Temuan penelitian ternyata masih banyaknya faktor 

penghambat dalam pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Para 

peternak yang kurang memiliki pemahaman akan penyelenggaraan 

beternak dianggap sebagai sumber masalah dari penyelenggaraan 

peternak yang menjadi bahan penelitian. Mereka tentunya akan 

menambah persoalan yang timbul dari ketidak pahaman tetang 

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tersebut. Bila 

dipandang dari para peternak yang belum menjalankan perda tentu ini 

tidak berjalan sesuai dengan tujuan fiqh siyasah. 
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MOTTO 

                           

          

“Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu 

pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu)  

yang ada dalam perutnya, danpadanya juga terdapat banyak  

manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.” 

(QS. Al-Mu’minun : 21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan suatu gambaran dalam suatu karya, baik 

karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah 

untuk mempertegas pokok pembahasan, maka diperlukan penjelasan 

judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, 

dengan jelas judul skripsi ini adalah  “Implementasi Pasal 40 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi di Desa Padang Rindu Kecamatan 

Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). Agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman dalam judul tersebut maka istilah-istilah perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

Implementasi adalah pelaksana dan penerapan.
1
 Dalam hal ini 

pelaksana harus dilakukam sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

misalnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di 

Pesisir Barat.
2
 

Perspektif adalah sudut pandang
3
. Sudut pandang skripsi ini 

yaitu dilihat dari pandangan Fiqh Siyasah. 

Fiqh dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum 

syara’ yang bersifat amaliah yang digali dalil-dalilnya secara 

terperinci. 

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 

umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetepan hukum, 

                                                             
1Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus besar bahasa Indonesia 

edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka,1990), 427. 
2Peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat nomor 9 Tahun 2017 tentang  

penyelenggaran peternakan dan kesehatan hewan. 
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia, 2011), 1062. 
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peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan 

atau sejalan dengan ajaran Islam.
4
 

Jadi, dapat disimpulkan Bahwa Fiqh Siysah merupakan salah 

satu aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan manusia itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat di 

tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi ini adalah 

bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasah yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam beternak Sapi dan Kerbau di Desa Padang Rindu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk 

mengetahui, dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-

hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli 

terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada 

akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri 

manusia sendiri.
5
 Mejaga lingkungan termasuk dalam ibadah kita 

kepada Allah SWT. Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah dengan 

membagi tiga bentuk sebagai berikut: Pertama, ibadah kepada Allah 

SWT karena sangat mengharap pahalanya atau karena takut akan 

siksanya. Kedua, ibadah kepada Allah SWT karena memandang 

bahwa ibadah itu merupakan perbuatan yang mulia, dan dilakukan 

oleh orang yang mulia jiwanya. Ketiga, ibadah kepada Allah SWT 

karena memandang bahwaAllah SWT berhak disembah, tanpa 

memperhatikan apa yang akan diterima atau apa yang akan diperoleh.
6
 

Perspektif Fiqh Siyasah, manusia diharapkan mampu 

membina relasi yang harmonis bukan saja dengan Allah sebagai 

                                                             
4 M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukda dalam 

Perspektif  Fiqh Siyasah”, Jurnal Al-„Adalah, Vol. XII, No. 2, (2014): 3, 

(https://www.ejournal.radenintan.ac.id/imdex.php.adalah/artikel/view/186/393.   
5Safrilsyah dan Fitriani, “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan,” 

Substantia, Vol 16, No 1, (2014). 62-63, https:// substantijurnal.org 
 6Khoirul Abror, Fiqh Ibadah  (Bandar Lampung: Ladang Kata Yogyakarta, 

2007), 3 



 

 

 
 

3 

pencipta, dengan manusia lainnya, tetapi juga dengan alam.
7
 Manusia 

sebagai makhluk hidup yang tertinggi kedudukannya, dalam hidupnya 

sangat tergantung pada makhluk lain dan sumber daya alam yang ada 

di sekitarnya.
8
 Dalam rangka memelihara keseimbangan dan 

keserasian hubungan mansia dengan alam, memelihara terwujudnya 

ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam 

menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik 

tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan 

yang teratur, seimbang, dan harmonis.
9
 

Perspektif Fiqh Siyasah terdapat konsep-konsep pelestarian 

lingkungan hidup yang bertitik tolak dari landasan teoritis fiqh, yaitu 

teori ushul al-fiqh yang sudah direvitalisasi, yang menuntut manusia 

untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
10

 Hukum Islam adalah 

hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam. Dalam 

kehidupan modern seperti ini kerusakan kelestarian alam dan 

lingkungan sudah banyak terjadi di beberapa daerah di belahan dunia 

ini namun akibat kerusakan itu tidak bisa merubah pola fikir manusia 

betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan bagi 

keanekaragaman makhluk hidup di dunia ini.  

Al-Qur’an surah Ar-rum ayat 41 sudah dijelaskan : 

 َظَهَر ٱْلَفَساُد ِِف ٱْلبَ رِّ َوٱْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدى ٱلنَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض ٱلَِّذى 
 َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعون

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan 

karenaperbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (kejalan yang benar).” 

                                                             
7Ismail Efendy, “Konstruksi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Dalam 

Perspektif Islam,” Jurnal  ilmu-ilmu Keislaman, vol. 40, No. 2, 
(2016).http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/issue/view/24 

8Agus Sulistyo, “Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Pandangan 

Islam,” Cahaya Pendidikan, Vol.4, No.1 (2018). 45-

59,https://journal.unrika.ac.id/index.php/journalcahayapendidikan/article/download/1
281/990 

9Abdul Manan, “Pencemarandan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum 

Islam,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, no. 3, (2014).  223-240. 
10Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup PerspektifHukum Islam dan 

Undang-undang,” Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 19, no. 2, (2014). 241-

263, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414. 
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Sesungguhnya Allah SWT sudah mengingatkan umat manusia 

untuk peduli dengan alam dan lingkungan sekitar. Dengan menjaga 

kelestariannya dan keseimbangan ekosistemnya agar tidak 

menimbulkan kerusakan di muka bumi, maka dari itu sebagai manusia 

kita harus menjaga ketentraman dan lingkungan secara optimal bukan 

hanya menjaga kelestarian hewan saja tapi juga dapat menjaga 

ketentraman masyarakat. 
Berternak merupakan usaha manusia untuk 

mengembangbiakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna 

mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, 

pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.
11

 

Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni 

mengenai tempat, berkembangbiakanya serta manfaatnya diatur dan 

diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-

bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.12 

Penyelenggaraan peternakan adalah urusan yang berkaitan 

dengan sumber  daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat, 

dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan paska panen, 

pengolahan, pemasaran, dan pengusahaanya.
13

 

Mendirikan peternakan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, salah satunya adalah kandang atau lahan khusus untuk 

tempat ternak yang dipagari agar tenak tidak berkeliaran di tempat 

umum maupun perkebunan warga sekitar dan supaya tidak 

mengganggu masyarakat serta merusak fasilitas umum. 

Menurut Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa : 

                                                             
11M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, Peternakan umum, (Jakarta : Yagasuna, 

1978), 5. 
12Zullia Fitriani, ”Pengawasandan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh 

Dinas Peternakan,” Jom FISIP, Vol. 2, No. 2,(2015). 10-11, 

https://media.neliti.com/media/publications/32870-ID-pengawasan-dan-pengendalian-

hewan-ternak-liar-oleh-dinas-peternakan-kabupaten-ku.pdf 
13Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
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1. Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melaksanakan 

pemeliharaan ternak dengan cara budi daya, wajib mengamankan 

ternak peliharaan. 

2. Pengamanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan cara dikandangkan/diikat/digembalakan pada 

tempat yang tidak mengganggu lingkungan dan ketentraman 

umum.
14

 

Berdasarkan isi peraturan tersebut telah diatur secara jelas 

tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib 

mempunyai kandang atau lahan khusus untuk ternaknya, apabila tidak 

memiliki kandang atau lahan khusus peternak wajib menjaga dan 

mengikat hewan ternaknyadan tidak boleh melepas liarkan hewan 

ternaknya, apabila melanggar dari isi peraturan tersebut maka 

peternak akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan 

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Pesisir Barat no 2 

tahun 2021 pasal 8 yaitu: hewan ternak yang ditangkap oleh petugas 

dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar denda admistratif 

berupa uang tebusan yang besaranya ditentukan jenis ternak. 1) ternak 

besarseperti sapi, dan kerbau, Rp. 1.000.000/ekor, 2) ternak 

kecilseperti kambing, Rp. 300.000/ekor. 

Dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat ini 

maka sangat perlu adanya penegasan dari pihak pemerintah dan dinas 

yang bersangkutan,berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan 

kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam berternak melalui 

bimbingan dan penyuluhan. 

Seiring berkembangnya peternakan sapi dan kerbau yang 

dipelihara oleh masyarakat, dan disebabkan harga jual yang tinggi 

maka banyak masyarakat yang berternak sapi dan kerbau, namun di 

Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat 

yang menjadi permasalah adalah masyarakat yang beternak tidak 

memiliki kandang dan tidak mempunyai lahan untuk ternaknya masih 

ada diantaranya peternak tersebut yang masih melepas liarkan saja 

hewan ternaknya sehingga berkeliaran pada perkarangan rumah 

masyarakat setempat dan perkebunan di berbagai tempat. Hewan 

                                                             
14Peraturan Daerah Nomor9Tahun 2017Tentang Penyelenggaraan Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Barat. 
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ternak yang berkeliaran itu dapat menimbulkan keresahan 

dimasyarakat dan mengganggu lingkungan kerna hewan ternak yang 

dilepas liarkan dapat merusak fasilitas umum dan merusak perkebunan 

masyarakat setempat. 

Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten 

Pesisir Barat ini merupakan salah satu lokasi yang penduduknya 

berternak sapi dan kerbau, karena didesa ini memiliki padang rumput 

yang luas untuk pakan ternak sehingga sangat cocok untuk berternak. 

Menurut tetua desa Padang Rindu yang berternak didesa ini bukan 

hanya orang desa saja namun ada juga orang dari luar desa yang 

beternak disini karena didesa ini sangat cocok untuk berternak kerna 

padang rumputmya yang masih luas, yang menjadi masalah ialah 

masih ada peternak yang tidak memiliki kandang dan lahan untuk 

hewan ternaknya jadi hewan ternaknya dilepas liarkan saja, tentunya 

hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar lokasi 

peternakan karena hewan ternak yang dilepasliarkanmasuk 

kepekarangan rumah warga setempat merusak tanaman-tanaman serta 

kebun-kebun kelapa masyarakat desa Padang Rindu Kecamatan 

Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, sapi dan kerbau yang 

dilepaskan liarkanini pada malam hari terkadang tidur di jalan 

sehingga menggangu pengguna jalan di malam hari. Pada saat pagi 

kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum maupun 

dijalanan menggangu kesehatan dan terkesan jorok. Para peternak 

yang kurang memiliki pemahaman akan penyelenggaraan beternak 

dianggap sebagai sumber masalah dari penyelenggaraan peternak 

yang menjadi bahan penelitian. Merekatentunya akan menambah 

persoalan yang timbul dari ketidak pahaman tetang penyelenggaraan 

peternakan tersebut. 

Karena kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya 

penyuluhan ataupun sanksi yang diberikan dari pemerintah ataupun 

dinas terkait sehingga masih ada warga yang berternak dengan cara 

melepas liarkan saja hewan ternaknya. 

Untuk mewujudkan desa yang tentram, bersih, dan tertib. 

Maka pemerintah yang terutama dalam mengtasi hewan ternak yang 

masih diliarkan ini dan memberikan penyuluhan agar masyarakat 

memahami tentang perda ini sehingga terlaksananya implementasi 

dari terbentunya perda tersebut agar memilik dampak dan tujuan 
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sesuai dengan adanya perda kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Hal ini yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tentang 

Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah 

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi 

serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan. 

Ruang lingkup penelitian berguna agar membatasi peneliti dapat 

terfokus kepada fokus penelitian yang dijalankan. Sehingga penelitian 

akan lebih mudah dan terfokuskan dengan penelitian yaitu tentang 

Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017. 

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada 

permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang 

dijelaskan secara rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah. Jadi 

fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi Pasal 40 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 yang 

sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Padang Rindu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat). 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan di desa Padang Rindu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 

40 Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji tentang : 

1. Mengetahui Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat  Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Desa Padang Rindu 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat 

2. Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 

40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat  Nomor 9 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan 

bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan 

teoritis maupun kegunaan praktis. 

a. SecaraTeoritis : 

Diharapkan dapat menambah  pengetahuan dan informasi bagi 

pembaca khususnya pada peternak mengenai Implementasi 

Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Fiqh Siyasah. 

b. Secara Praktis  

Penelitian ini untuk menambah wawasan tentang 

Implementasi pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Barat 

dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Dan penelitian ini juga 

dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian 

baik dari buku, jurnal, skripsi yang penulis lakukan sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah no 3 

Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam 

Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus Di 

Kecamatan Palangga Selatan)” yang ditulis oleh Hidayat Tri 

Atmojo, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri Kendari.  Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam Kecamatan 

Palangga Selatan, masih melakukan tindakan-tindakan sendiri 

dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran, yang tidak 

sesuai dengan Perda ini yang berakibat banyak menimbulkan 

kerugian dalam masyarakat, khususnya masyarakat peternak.
15

 

Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas 

tentang penertiban hewan ternak yang dilepas liarkan oleh 

masyarakat. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh 

penulis dalam hal ini adalah pada skripsi ini penulis terfokus 

pada Implementasi Perarturan Daerah No 3 Tahun 2016 

tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten 

Konawe Selatan, di Palangga Selatan belum 

diimplementasikan dengan maksimal.Kendala-kendala dalam 

proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 

tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten 

Konawe Selatan, di Palangga Selatan yaitu, masalah sistem 

hukum yang tidak berkerja dengan maksimal, yaitu struktur, 

subtansi dan budaya hukum. 

2. Skripsi yang berjudul “Imlpementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkulu Tengah No 7 Tahun 2013 Tentang 

Penertiban Ternak” yang ditulis oleh Endi Mardiansyah, 

Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu.  Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah yang telah diundangkan 

                                                             
15Hidayat Tri Atmojo, “Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2016 

Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab.Konawe Selatan (Studi Kasus 
di kecamatan Palangga Selatan)”  (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 

2017),  35. 
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pada tahun 2013 ini sampai sekarang penerapannya belum 

terlaksana seperti apa yang diharapkan, karena dapat dilihat 

masih banyaknya ternak yang berkeliaran secara bebas di 

jalan umum, pasar, pusat perkantoran, rumah penduduk dan 

lokasih pertanian serta kawasan pariwisata. Hal ini 

dikarenahkan masih banyaknya masyarakat yang melepas atau 

membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.Adapun 

penyebab masih banyaknya masyarakat yang membiarkan 

ternaknya berkeliaran secara bebas adalah ketidaktahuan 

masyarakatakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 

Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak.  

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Endi Mardiansyah ini 

dengan skripsi penulis yaitu pembahasan tentang penertiban 

hewan ternak. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah adalah penelitian ini 

membahas tentang bagaimana penerapan dan penertibannya 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak terhadap 

penerapan dan penertibannya.
16

 

3.  Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemilik Hewan 

Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan 

Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin 

Jaya Kabupaten Aceh Besar)” ditulis oleh Saidil Awwalin, 

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.  Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemilik ternak 

terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh 

hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk 

penyelesaiannya.
17

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi 

ini yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan tanaman 

akibat hewan ternak yang dilepas liarkan. Adapun perbedaan 

                                                             
16Endi Mardiansyah, “Imlpementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 

Tengah No 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak” (Skripsi, Institut Agama 

Islam Negeri Bengkulu, 2017), 37  
17Saidil Awwalin, “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap 

Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di 
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”, (Skripsi, Universitas Syiah Kuala 

2018), 42 
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penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Saidil Awwalin hanya membahas tentang 

bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap 

perbuatan melawan hukum dan apa hambatan yang 

didapatkan dalam pelaksanaan penyelesaian ganti rugi. 

Penelitian ini tidak ada persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang membahas tentang Implementasi 

Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasah.  

 

H. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) penelitian lapangan dilakukan untuk 

kancah kehidupan yang sebenarnya penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang lansung dilakukan atau pada responden
18

. 

Dalam hal ini peneliti meneliti masyarakat yang berternak sapi 

dan kerbau di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara 

Kabupaten Pesisir Barat dan dinas peternakan. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat. 

Metode ini hakikatnya mencari teori bukan menguji teori. 

Penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan 

keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 

umum. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian 

deskriptif yang penulis lakukan adalah suatu penelitian yang 

menggambarkan bagaimana implementasi pasal 40 Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.  

                                                             
18Susiadi AS, M.Sos, Metode Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), 9. 
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2. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada persoalan 

Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasah.  

Adapun sumber data yang akan digunakan yaitu  data primer 

dan data sekunder. 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan data yang di dapat dari 

lapangan yang sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner dengan pihak yang bersangkutan yang 

biasa dilakukan oleh peneliti.Adapun dalam hal ini peneliti 

mewawancarai pihak-pihak terkait. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh  instansi di luar dari 

penelitian sendiri.  Dalam hal ini,data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari 

literatur-literatul dan berbagai macam sumber seperti: 

komponen-komponen pengembangan, buku tentang 

peternakan dalam Islam,jurnal,internet serta sumber-

sumber lain yang dapat mendukung dan berhubungan 

dengan penelitian ini.
19

 

3.  Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau objek itu. Populasi dalam penelitian 

                                                             
19

Husein Umar, Metdoe Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta; 

PT Raja Grafindo Persada,1996), 42. 
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ini adalah dinas peternakan Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 

23 orang, peternak yang masih melepas liarkan hewan 

ternaknya di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara 

Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 5 orang dan masyarakat 

yang terkena dampak berjumlah 71 orang, jadi jumlah populasi 

adalah sebanyak 100 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan 

keterangan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik 

pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan tujuan 

bedasarkan metode purposive sampling tersebut ditetapkan 

sample penelitian sebagai berikut: 1orang dari pihak Dinas 

Peternakan Pesisir Barat, 1 orang aparatur Desa Padang Rindu, 

3 orang peternak di Desa Padang Rindu dan 3 dari masyarakat 

yang terdampak hewan ternak liar, jadi total sampel 8 orang.  

4. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

A. Metode wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan 

bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan 

penjawab (responden).
20

 Dalam hal ini, penulis menanyakan 

secara lengkap mengenai bagaimana Implementasi Pasal 40 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 

2017 apakah sudah terlaksana atau belum kepada kepala 

dinas peternakan Kabupaten Pesisir barat, masyarakat, dan 

peternak di Desa Padang Rindu Kecamatan Pesisir 

UtaraKabupaten Pesisir Barat. 

B. Dokumentasi  

Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan 

caramempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas 

                                                             
20

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Lapangan  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 102. 
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yang berhubungan dengan topik penelitian.
21

 Dokumentasi 

yang dikumpulkan peneliti berupa surat riset, potret bersama 

dinas terkait dan peternak yang diwawancara, pertanyaan 

wawancara, dan potret sapi dan kerbau yang dilepas liarkan. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

1. Pemeriksaan Data (editing)  

Editing yaitu suatu kegiatan untuk memeriksa kelengkapan 

data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk 

mengadakan pemeriksaan kembali apakan data-data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan 

data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan 

dengan penelitian maupun data dari lapangan.
22

 

2. Penandan Data (coding)  

Coding yaitu kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban 

dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya 

klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode 

berbentuk angka pada masing-masing jawaban.
23

 

3. Rekondruksi Data (reconstructing)  

Reconstructing yaitu penyusunan data secara teratur dan 

berurutan sehingga mudah dipahami. 

4. Sistemeisasi Data (systemetizing)  

Systematizing yaitu mengelompokan data dengan 

menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan 

urutan permasalahan.
24

 

6. Metode analisis data 

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul 

yang meliputi catatan lapangan, gambar, foto, dokumen (laporan, 

biografi, artikel).
25

 

                                                             
21

Juliansyah Noor, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), 144. 
22Husaini Usman, Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 

2008), 82. 
23Cholid Naburko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015),  154. 
24

Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan mix method, 

(Depok;Rajawali pers, 2009), 200. 
25

Marsuhan, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),  290. 
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Dalam menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yang berupa 

kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis 

kualitatif  penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu 

berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus 

ditarik generalisasi sehingga mempunyai sifat umum. Metode yang 

digunakan dalam menganalisis data ini yaitu metode induktif. Metode 

induktif adalah salah satu cara pikir yang berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-

fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum, untuk 

mengetahui Implentasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan 

adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami 

skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu 

meliputi: 

1. Bab pertama, Pendahuluan dalam bab ini diuraikan masalah-

masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi 

sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai 

skripsi ini, yaitu meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus dan Sub Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian yang 

Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

2. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi Pengertian Fiqh 

Siyasah, Dasar Hukum Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh 

Siyasah, macam-nacam Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiah, 

Siyasah Tanfiziyah, Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi: Gambaran 

Lokasi Penelitian seperti, Sejarah Desa Padang Rindu, Visi 

dan Misi, Struktur organisasi Desa Padang Rindu, Letak 

geografis Desa Padang Rindu Kabupten Pesisir Barat, dan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi, 

Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Peisir 

Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Desa Padang Rindu dan 

Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Peisir 

Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan perspektif Fiqh Siyasah. 

5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini berisi Simpulan dan 

Rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Fiqh Siyasah  

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan Tarkib idhafi atau kalimat majmuk 

yang terdiri dari dua kata, yakni Fiqh Siyasah. Secara etimologi, Fiqh 

merupakan bentuk Musdhar dan tashrifan kata Faqiha yafqahu-

faqihan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 

dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan 

secara terminologi, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami 

dari dalil-dalilnya yang rinci.
1
 Apabila digabungkan menjadi kedua 

kata fiqh dan al-siyasi maka Siyasah Syar‟iyyah ialah pengurus hal-

hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang 

menjamin perwujuduan kemasalahatan dan penolakan kemudaratan 

dengan tidak melampaui batas-batas syar‟iah dan pokok-pokok 

syariah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-

ulama mujtahid.
2
 Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya terdapat 

dua unsur penting didalam fiqh siyasah yang saling berhubungan 

secara timbal balik yaitu, pihak yang mengatur dan pihak yang diatur, 

dilhat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses Fiqh Siyasah, maka 

ilmu ini mirip dengan ilmu politik.  

Bidang politik ada dua unsur penting yaitu negara yang 

bersifat eksekutif dan unsur masyarakat, akan tetapi jika dilihat dari 

segi fungsinya Fiqh Siyasah berbeda dengan politik. 

Menurut Ali Syariati Fiqh Siyasah tidak hanya menjalankan 

fungsi pelayanan (Khidmad), tetapi juga pada saat yang sama 

menjalankan fungsi pengarah (Islah), sebaliknya politik dalam arti 

yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarahan. 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh siyasah, maka dalam 

tahap perkembangan Fiqh Siyasah ini dikenal dengan beberapa 

                                                             
1 Ibd Manzur, Lisan Al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), 108.   
2 Abd Wahab al-Khalaf, Al-Siyasah Wa al-Syariah (Kairo: Dar Anshor,1997), 

15.   
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pembidangan fiqh siyasah yaitu, Fiqh Dustury, Fiqh Maliy, Fiqh 

Dawly, Fiqh Harbiy.3 

Pembidangan Fiqh Siyasah telah, sedang, dan akan berubah 

sesuai dengan pola hubungan antara manusia serta bidang kehidupan 

manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam Fiqh tersebut 

berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut 

pengaturan Siyasah.  

2. Dasar  Hukum Fiqh Siyasah 

a. Al-Qur‟an  

Al Qur‟an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang 

diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui malaikatJibril. Al Qur‟an diawali 

dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. 

Membaca Al Qur‟an merupakan ibadah. Al Qur‟an 

merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim 

berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum 

yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat 

kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan 

menjauhi segala larangannya.
4
 Al Qur‟an memuat berbagai 

pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu: Tuntunan 

yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang 

berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, 

kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.  

Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar 

orang muslim memilki budi pekerti yang baik serta etika 

kehidupan.  Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni 

shalat, puasa, zakat dan haji.  Tuntunan yang berkaitan dengan 

amal perbuatan manusia dalam masyarakat.  Isi Kandungan 

Al-Qur‟an segi kuantitas Al-Qur‟an terdiri dari 30 Juz, 114 

surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Segi 

Kualitas Isi pokok Al-Qur‟an (ditinjau dari segi hukum) 

terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:  

                                                             
3H.A Djazulli, Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari‟ah (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, 2013), 28.   
4
Husain Hamid Hasan, Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami. (Mesir: 

Dar anNahdhah al-„Arabiyah, 1971), 50 
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1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang 

mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan 

hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu 

yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu 

Kalam. 

2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang 

mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan 

alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam 

dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya 

disebut Ilmu Fiqih. 

3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan 

agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus 

menjauhi perilaku-perilaku tercela.
5
 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat 

pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam 

kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu 

fiqh, Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan 

dijadikan pegangan. Al-Qur‟an menjadi sumber rujukan utama dalam 

menentukan hukum dalam Fiqh Siyasah.
6
 

b. Hadits  

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad 

SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan 

(taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua 

setelah Al Qur‟an. Allah SWT telah mewajibkan untuk 

menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang 

disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-

Hasyr : 7 

  ۚ   َوَما ٰاٰتىُكُم الرَُّسْوُل َفُخُذْوُه َوَما نَ ٰهىُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهْوا
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah 

dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” 

                                                             
5
Mohammad Daud Ali, hukum islam. (Jakarta: rajawali press, 1998), 235 

6Iqbal, Muhammad. 2014 . fiqih siyasah; konstekstualisasi doktorin politik 
islam, Jakarta: prenamedia group, 118. 
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Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan 

seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-

nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila 

seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap 

dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW 

memilki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits 

merupakan sumber hukum Islam yang kedua memilki kedua 

fungsi sebagai berikut.  
1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh 

Al Qur‟an, sehingga kedunya (Al Qur‟an dan Hadits) 

menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. 

2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al 

Qur‟an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al 

Qur‟an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan 

menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. 

Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana 

cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai 

wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan 

haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oelh rasullah 

SAW dalam haditsnya.  

c. Hukum Siyasah Menurut Ulama Fiqh  

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelanggaraan 

siyasah ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang 

keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara’. 

Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. 

Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan 

siyasah syar’iyyah sesuai dengan syara’, berarti harus sesuai 

dengan manthuq-nya syara‟, atau berarti kewajiban 

penyelenggaraan semangat siyasah syar’iyyah atau berarti 

kemafhum-ansyara‟.
7
 Berkaitan dengan ini as-siyasah diambil 

dari sebuah hadits yang artinya “Bani Isra‟il dikendalikan oleh 

nabi-nabi mereka”. Jadi, pemimpin harus memimpin dengan 

cara membawa kemaslahatan. Dalam mengatasi masalah 

tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak 

                                                             
7 M. M. Azmi, Hadist Narbawi dan Sejarah Kodifikasinya (Pejaten Barat: 

Pustaka Firdaus, 2000), 13.   
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mempertentangkan kedua alternatif kedua jawaban, tetapi 

menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan 

demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan 

siyasah syar’iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam 

syara‟ secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika 

keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada 

kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan siyasah 

syar’iyyah sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara‟ 

secara mafhum. Bertolak dari pemahaman bahwa “dunia 

merupakan ladang bagi akhirat”, Al-Ghazali menyatakan 

bahwa, “agama tidak sempurna kecuali dengan dunia”. 

Sedang banyak negeri-negeri lain diluar dunia Islam ini, 

dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum 

muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang terus 

saling berperang.
8
. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. 

Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan merupakan 

penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan 

tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang”. Oleh sebab itu, 

Al-Ghazali menempatkan ilmu siyasah khalq sebagai alat. 

Sebagaimana dikatakannya, “tidak sempurna agama, kecuali 

dengan kehadiran siyasah khalq”. Lebih lanjut, Al-Ghazali 

berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (faqih) 

seharusnya berpengetahuan tentang siyasah, sebab 

menurutnya, ia tidak hanya berperan sebagai sulthan, tetapi 

juga pembimbing ke arah siyasah khalq. Pada gilirannya, Al-

Ghazali pun berpendapat ilmu fiqh berarti pengetahuan 

tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian. Bagi Al-

Ghazali, hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. “Arti 

pengetahuan siyasah dalam kehidupan umat Islam, yang tidak 

memisahkan agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah 

ilmuan Muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus 

mengenai siyasah. Sebagian pengarang dan karangan yang 

tercatat hasanah kepustakaan fiqh siyasah.” Menurut beberapa 

pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya 

                                                             
8 Qamaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyyah., terj. Anas 

Wahyuddin, Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah (Bandung: Pustaka, 1983), 34. 
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tentang arti penting fiqh siyasah, adalah Ali Ibn Ismail Tamar 

pengarang kitab Imamah dan Al Istihqaq, Abu Yusuf 

pengarang Al-Kharaj, Al Mawardi pengarang kitab Al Ahkam 

Al Sulthaniyyah wa al Wilayah Al Diniyyah. Perhatian ulama 

terhadap persoalan fiqh siyasah tidak pernah terhenti. Diakui 

memang Islam sebagai agama universal secaa mantuq tidak 

disebutkan “as-siyasah as-syar’iyyah” tetapi secara mafhum 

dapat diketahui bahwa teks Al-Qur‟an membicarakan banayak 

mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik.
9
 

Pada paruh pertama dan kedua abad ke 20, dikenal beberapa 

penulis siyasah syariyyah, antara lainJamaluddin Al Afgani, 

Rasyid Ridho, Yusuf Musa, Abdul Karim Zaidan, Abu Al 

A‟la Al Maududi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, dikenal 

pula nama-nama, seperti T. M. Khasby Asshidiqi, H. M. 

Rosidi, Muhammad Nasir, Z.A. Ahmad, Munawir Sazali, dan 

lain sebagainya. Sekalipun jumhur ulama menerima 

kemestian pelaksanaan siyasah syar’iyyah, namun bukan 

berarti tidak ada ulama yang menolak keharusan tersebut. 

Sejak dahulu sampai sekarang, terdapat ulama yang tidak mau 

berbicara tentang siyasah, bahkan menganggapnya sebagai 

sesuatu pembicaraan diluar bidang agama. Abu Bakar Al-

Asham, dari golongan mu‟tazilah dan sebagian golongan 

khawarij merupakan ulama-ulama yang berpandangan seperti 

itu. pada masa kini, pandangan demikian terwakili oleh Ali 

Abd Al Raziq pengarang kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukm. 

Menurut Ibn Khaldun, penyebab Abu Bakar Al Asham dan 

pengikutnya cenderung menghindari persoalan siyasah adalah 

sebagai upaya mereka untuk menghindarkan diri dari gaya 

hidup raja yang terlena oleh kemewahan duniawi, dan dalam 

pandangan mereka, hal itu bertentangan dengan ajaran 

Islam.
10

 

  

                                                             
9 Hamid Fahmy Zarkasy, “Identitas dan Problem Politik Islam”, Islamia: 

Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol. 2, No. 2 (Jakarta: INSIST, 2009), 5. 
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 3.   Ruang Lingkup Fiqh siyasah  

Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh siyasah para 

ulama berbeda pendapat. Diantaranya ada yang menetapkan lima 

bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga 

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang 

lingkup kajian Fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al 

mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh siyasah mencakup:  

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (Siyasah Dusturiyah).  

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah).  

c. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah). 

d. Hukum perang (Siyasah Harbiah).  

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah)
11

.  

Abdul Wahhab khaliaf membagi Fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian 

saja, yaitu:  

a. Siyasah Qadhaiyyah  

b. Siyasah Dauliyyah 

c. Siyasah Maliyah12  

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang 

berjudul al-siyasahal- shar‟iyyah, ruang lingkup Fiqh siyasah adalah 

sebagai berikut:  

a. Siyasah Qadhaiyyah  

b. Siyasah Idariyyah  

c. Siyasah Maliyyah  

d. Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah  

Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi 

menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, 

karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, 

didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup 

kajian Fiqh siyasah mencakup sebagai berikut: 

a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang)  

b. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)  

c. Siyasah Qadha‟iyyah (Politik Peradilan)  

d. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan)  

                                                             
11 Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008). 
12 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 14. 
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e. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)
13

 

Siyasah dusturi‟yyah termasuk dalam bagian fiqh siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian 

ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang 

dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), 

lembaga demokrasi dan syura„ yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah 

dusturi‟yyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan 

rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di 

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah 

dusturi‟yyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal mengenai kenegaraan dari 

segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
14

  

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin 

ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan  

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya  

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya  

d. Persoalan bai‟at  

e. Persoalan waliyul ahdi  

f. Persoalan perwakilan  

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi  

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya  

Persoalan fiqh siyasah dusturi‟yyah umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, baik ayat-ayat Al-Qur„an 

maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di 

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur 

didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat 

                                                             
13 Ibid, 14. 
14 A Djazuli, A Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat 

Dalam Rambu- Rambu Syari‟ah, cet 7, 47. 



 

 
25 

berubah karena perubaan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya 

hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Sumber fiqh 

dusturiyah pertama adalah Al-Qur„an yaitu ayat-ayat yang 

berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-

dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur„an. Kemudian kedua adalah 

hadis-hadis yang berhubungan dengan Imamah, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri 

Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin didalam 

mengandalkan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan 

dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, 

tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-

besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para 

Ijtihad ulama, didalam masalah fiqh dusturiyah hasil Ijtihad ulama 

sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh 

dusturiyah. 

 4.  Macam-macam Fiqh siyasah  

Menurut T.M. Hasbi Ashiddiq membagi ruang lingkup Fiqh 

siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:  

a. Siyasah Dusturiyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Tentang 

Peraturan Perundang-Undangan).  

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Tentang 

Penetapan Hukum). 

c. Siyasah Maliyyah Shariiyyah (Kebijaksanaan Ekonomi Dan 

Moneter). 

d. Siyasah Qadhaliyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Peradilan). 

e. Siyasah Idariyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Administrasi 

Negara). 

f. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Shar‟iyyah 

(Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan InterNasional). 

g. Siyasah Tanfidziyyah Shar‟iyyah (Politik Pelaksanaan 

Undang- Undang). 

h. Siyasah Harbiyyah Shar‟iyyah (Politik Peperangan).
15

 

  

                                                             
15 Fiqh, Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 53. 
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Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian Fiqh siyasah dapat 

di sederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:  

a. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-

undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan 

hukum atau tasyri‟iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan 

atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 

pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.  

b. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik 

luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan 

antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim 

yang bukanwarga negara. Di bagian ini ada politik masalah 

peperangan atau Siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika 

peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. 

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, 

kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. 

Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyrf'iyyah) 

oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyyah) oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh 

birokrasi atau eksekutif.
16

 

 

     4. Siyasah Dusturiyah Terhadap Perundang-undangan 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang 

membahas masalah-masalah perundang-undangan negara. Kata 

siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, membina dan 

pemerintah atau memerintah, pembuatan kebijakan, dan politik 

sedangkan dusturiyah pada dasarnya berasal dari bahasa persia yang 

disebut dusturi. pada awalanya artinya adalah seseorang yang 

memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun dibidang politik. 

Pada bagian ini akan membahas masalah tentang konstitusi, legislasi, 

                                                             
16 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 
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lembaga demokrasi dan syura, masing masing pembahasan ini akan 

dibahas secara perinci:
17

 

 1. Konstitusi  

Kata dustur mempunyai banyak perkembangan menjadi 

asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah dustur ialah kumpulan 

kaidah-kaidah yang mengatur dalam hubungan kerja sama dan 

dasar antar para anggota masyarakat dalam sebuah hubungan 

negara, baik itu berupa tertulis maupun berupa tidak tertulis. Kata 

dustur juga mempunyai arti dalam bahasa indonesia yang berarti 

undang-undang dasar dalam suatu negara.  

Abdul Wahhab Khalaf berpendapat prinsip-prinsip yang 

diletakkan Islam dalam rumusan perundang-undang dasar 

merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota 

masyarakat dan persamaan dalam kedudukan semua orang di mata 

hukum tanpa mempunyai kebedaan antara golongan sosial, 

kekayaan, pendidikan, dan agama. Konstitusi ini juga berkaitan 

dengan sumber-sumber dan kaidah-kaidah perundang-undangan di 

dalam suatu negara, baik itu berupa sumber sejarah, material, 

perundangan, maupun itu berupa sumber penafsiran. Pokok 

persoalan di dalam sumber konstitusi merupakan peraturan tentang 

hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Konstitusi 

tidak dapat dilepaskan dari persoalan latar belakang sejarah negara 

yang bersangkutan, baik itu masyarakatnya maupun kebudayaan 

dan politiknya. Materi konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan 

jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contohnya 

perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 bahwasanya masyarakat Indonesia mempunyai semangat 

yang menjemuk untuk menerima aspirasi dalam semua pihak agar 

bisa menjamin kesatuan dan keutuhan dalam sebuah bangsa.
18

 

2. Legislasi  

Berdasarkan kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan 

legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yang berarti 

sistem kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 
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Islam (Jakarta: PRENADAMEDA, 2014), 177 
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menetapkan hukum. Islam menyebutkan tidak seorangpun yang 

berhak menetapkan atau membuat hukum yang akan diberlakukan 

bagi umat Islam. Dalam fiqh siyasah istilah al-sulthah al-

tasyri’iyah dipergunakan untuk melihatkan salah satu kekuasaan 

dan kewenangan dalam pemerintahan Islam dalam mengatur 

masalah kenegaraan. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-

sulthah al tasyri’iyah) mempunyai arti kekuasaan dan kewenangan 

pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan berlaku 

dan dilaksanakan oleh masyarakat. Unsur- unsur legislasi dalam 

Islam yaitu:  

1) Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam 

masyarakat Islam.  

2) Masyarakat Islam akan melaksanakan ketentuannya.  

3) Isi dalam peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai 

dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.
19

 

Berdasarkan dalam al-sulthah al-tasyri’iyah merupakan 

sistem pemerintahan yang melakukan tugas dari siyasah syar’iyah 

untuk membentuk suatu tatanan hukum yang akan diberlakukan 

kedalam masyarakat Islam demi mendapatkan kemaslahatan untuk 

umat Islam yang sesuai dengan pengajaran dalam agama Islam. 

Kekuasaan dalam legislatif merupakan kekuasaan yang terpinting 

dalam sistem pemerintahan terkhususnya sistem pemerintahan 

Islam. Di dalam wewenangan dan tugas lembaga legislatif 

menetapkan suatu peraturan hukum harus terlebih dulu menggali 

dan memahami dari sumber-sumber syariat Islam yang meliputi: 

Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi serta menjelaskan hukum-hukum yang 

terkandung di dalamnya.
20

 

3. Ummah  

Kata Ummah dalam bahasa Indonesia yang berarti “Umat” 

sebuah konsep yang telah bersinambung kedalam masyarakat kita, 

akan tetapi sering terjadi salah arti dalam pemahamannya.
21

 Dalam 

terminologi Islam, Istilah ummah merupakan sebuah istilah yang 

unik dan tidak ada arti dalam bahasa-bahasa barat. Dalam Al-
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Qur‟an kata ummah dan jamaknya umam disebutkan sebanyak 64 

kali, dari 64 kali disebutkan ada 54 kali disebutkan dalam kata 

tunggal yang digunakan dalam berbagai pengertian. Sebagian besar 

sebutan itu terdapat dalam ayat-ayat makkiyah, tidak hanya di 

dalam makkiyah ada juga di dalam ayat-ayat madaniyah yang 

disebutkan hanya sebanyak 17 kali kata ummah. Kata ummah di 

dalam makkiyah yang berarti bangsa, maksud dari bangsa ialah 

generasi dalam sejarah. Menurut pendapat Quraish Shihab kata 

ummah mempunyai arti gerak dinamis, arah, waktu, dan jalan yang 

jelas serta gaya dan cara hidup. Ali Syari‟ati berpendapat juga 

dalam buku karangannya yang berjudul Ummah dan Imamah, dia 

berpendapat ummah mempunyai tiga arti yaitu gerakan, tujuan dan 

ketetapan kesandaran, yang berarti sekelompok manusia yang 

melihat jalan yang jelas atau sekelompok manusia yang bermaksud 

menuju jalan.
22

 

4. Syura dan Demokrasi  

Berdasarkan banyaknya pendapat dari para pakar Islam 

terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan syura dan 

demokrasi, ada beberapa pendapat mengatakan syura dan 

demokrasi merupakan dua hal yang identik, terdapat juga dari 

pendapat yang lainnya syura dan demokrasi mempunyai arti 

sebagai dua konsep yang berlawanan. Secara etimologis syura 

berasal dari kata sya-wa-ra yang mempunyai arti mengeluarkan 

madu dari sarang lebah. Dalam bahasa Indonesia syura mempunyai 

arti “Musyawarah” yang mempunyai makna segala sesuatu bisa 

diambil dan dikeluarkan, termasuk mencari atau memperoleh 

sebuah kebaikan bagi diri kita maupun diri orang lain. Dapat 

artikan bahwasanya syura adalah sesuatu yang baik dan berguna 

dalam kepentingan manusia.
23

 

Apabila ingin melakukan musyawarah dalam hal ini harus 

sesuai kedalam prinsip syariat Islam. Selain dari itu, memasuki 

pendapat para ahli kedalam permusyawarahan tersebut agar bisa 

mendapatkan hasil keputusan yang sesuai apa yang diinginkan 

maka musyawarah akan lebih mendekati kesesmpurnaan. 
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Dikarenkan diputuskan bersama, maka masing-masing pihak akan 

merasa bertanggung jawab terhadap hasil yang dimusyawarahkan. 

Berdasarkan pengertian dari syura, demokrasi mempunyai arti 

sebagai bentuk kekuasan tertinggi yang berasal dari rakyat, oleh 

rakyat dan untuk rakyat, yang sebagaimana pendapat itu 

dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Menurut Sadek J. Sulaiman 

demokrasi adalah kesamaan antara seluruh manusia. Dalam hal ini 

apapun yang berbentuk diskriminasi manusia, baik yang 

berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial merupakan 

bertentangan dengan demokrasi.
24

 Dari pengertian demokrasi dapat 

diartikan bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsp syura 

yang sebagaimana diajarkan Al-Qur‟an. Secara istilah demokrasi 

dan syura sama-sama membatasi peran kekuasaan pemerintah dan 

menekankan peran penting dari masyarakat. Namun demikian 

apabila diliat lebih jauh pada persoalan demokrasi yang dilakukan 

oleh negara-negara barat yang sebagaimana dipandang sebagai 

kampiun demokrasi, oleh sebab itu tidak bagus juga apabila 

demokrasi disama artikan dengan syura. Secara istilah syura 

berasal dari langit yang mana diwahyukan oleh Nabi Muhammad 

SAW, sedangkan demokrasi lahir dari negara barat yang jelas-jelas 

berbeda dengan pengajaran apa yang diajarkan oleh nilai-nilai 

syariat Islam. Berdasarkan paparan pengertian diatas bahwa 

demokrasi bukanlah dua hal yang sama tetapi tidak boleh juga di 

pertentangkan. Demokrasi dapat menjadi landasan pokok sistem 

politik Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan 

nilai-nilai moralitas dan agama.
25

 

     4. Siyasah Tanfiziyah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Dalam suatu Negara İslam, tujuan sebenarnya dari Majlis 

Tanfidz (lembaga eksekutif) adalah untuk menjalankan pedoman-

pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut 

pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Karakteristik Majlis Tanfidz (lembaga eksekutif) suatu 

negara Muslim inilah yang membedakannya dari lembaga eksekutif 
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negara non-Muslim. Kata-kata ulul amri dan umara digunakan 

masing-masing didalam Al-Qur‟an dan Hadis untuk menyatakan 

Majlis Tanfidz (lembaga eksekutif).
26

 Dalam hal ini zhul Amir adalah 

sebagai kepala dalam Majlis Tanfidz (lembaga eksekutif) ini. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa Amir itu harus mempunyai 

kekuasaan yang luas dalam majlis ini. Kepala Majlis Tanfidz ini di 

beri kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum, 

akan tetapi dalam hal urusan Administarasi negara kepala Majlis 

Tanfidz tidak diperkenankan untuk ikut terlibat di dalamnya, karena 

kepala Majlis Tanfidz wewenangnya hanya sebatas kepala majlis saja. 

Jika sekiranya semua kekuasaan ada ditangannya atau kepala 

pemerintahan dikendalikan juga olehnya maka bagaimana kemudian 

jika ada masalah dalam negara apakah semua masalah dalam negara 

tersebut akan di serahkan semua kepadanya. Ataukah ia 

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mencari kawan, ataukah 

juga ia meminta bantuan kepada para anggota yang mewakili partai-

partai terkemuka yang duduk dalam lembaga legislatif dan 

menggantungkan segala tindakannya kepada partai-partai tersebut.
27

 

Maka dalam rangka meringankan beban tersebut, seorang 

Amir harus menyerahkan sebagian tugas negara kepada para pejabat 

pemerintah dalam hal ini para pejabat pemerintahan bekerja langsung 

di bawah Amir. Namun jika dalam perjalanannya/keputusannya nanti 

terdapat kelalaian seorang Amir tidak dapat begitu saja 

memberhentikan atau mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, 

sekalipun kapasitasnya sebagai Amir (kepala negara) atau pribadinya. 

Jika kemudia seseorang mengajukan dakwaan kepada amir, maka 

sang amir harus hadir dan melakukan pembelaan di hadapan qadhi 

sebagaimana layaknya orang kebanyakan . Dalam masalah di atas kita 

belum pernah menemukan satu contoh pun dimana seseorang 

sekaligus merangkap jabatan di bidang yang sama; atau dimana 

kolektor atau gubernur atau bahkan seorang Amir mengikuti 

keputusan kehakiman. Jadi tidak seorang pun, tidak juga orang 
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pertama negara, yang dikecualikan dari kewajiban untuk tampil di 

depan hakim untuk membela perkara perdata atau pidananya. 

Berdasarkan tuntutan-tuntutan kebutuhan kita yang ada 

sekarang ini, maka kita dapat mengubah atau mengganti rincian-

rinciannya. Tetapi kita harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip 

fundamentalnya. Umpamanya, kita dapat mempertimbangkan kembali 

kekuasaan Amir (kepala negara) dan mengubahnya sesuai dengan 

kebutuhan. Banyak bukti bahwa di zaman sekarang ini, kita tidak 

dapat banyak berharap untuk mendapatkan atau menemukan seorang 

Amir yang kaliber dan standar ruhaniahnya menyamai Al-Khulafa Al-

Rasyidun. Oleh karena itu kita dapat mempertimbangkan serta 

membatasi kekuasaan-kekuasaan administratif mereka untuk tetap 

melindungi diri terhadap kecendrungan-kecendrungan kediktatoran. 

Kita juga bisa membatasi dia untuk tidak mendengar serta 

memutuskan perkara hukum, sehingga mereka tidak memiliki peluang 

untuk merusak jalannya pengadilan. 

Dengan demikian, kita juga dibolehkan membuat beberapa 

perubahan, misalnya untuk: 

1. memperbaharui undang-undang atau peraturan agar selaras 

dengan kebutuhan kita sekarang untuk pelaksanaan 

pemilihan Amir (kepala negara). Atau juga mengundangkan 

undang-undang untuk melaksanakan urusan legislatif. 

2. menjelaskan dan menetapkan kekuasaan-kekuasaan serta 

status berbagai pengadilan.
28

 

Sebagai Rakyat tentunya apapun keputusan Amir harus di 

patuhi, hal ini berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis, kaum Muslimin 

diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa Tanfidz 

(eksekutif) ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa 

dan pelanggaran alias tidak melakukan maksiat. 

  

                                                             
28 lokcit hl. 250 



 

 
33 

B.  Peraturan Daerah 

 

     1. PengertianPeraturan Daerah 

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
29

 Peraturan 

daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan 

bagian sistim hukum nasional yang berdasarkan pancasila. Pada saat 

ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat sterategis 

karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 1945. Selai itu merujuk pada Pasal 236 UU 

No. 9 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mengatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.  

Jenis peraturan daerah termasuk dalam jenis dan hirarki 

peraturan-peraturan perundang-undangan, yang termuat dalam UU No 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Peraturan daerah terdiri dari dua yakni peraturan daerah provnsi dan 

peraturan daerah kabupaten/kota, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 

(7) dan ayat (8) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan pengertian 

peraturan daerah Provinsi dan kabupaten/kota, yaitu “ayat (7) 

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakila Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur, dan ayat (8) Peraturan Daerah 

Kabupaten/ Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan Bupati atau Walikota.”
30

 

Peraturan daerah sebagi bagian kebijakan daerah harus 

mencerminkan cita-cita, arah, dan prinsip dalam mencapai tujuan 

pemerintah Negara Indonesia sebagai yang tercamtum dalam alinea 

ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan daerah sebagai 
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salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dalam prosesnya juga 

perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturanperundang-

undangan yang baik.
31

 Menurut Van der Vlies asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibagi dua bagian, 

yakni asas formal dan asas material.  

“Asas-asas formal yang dimaksud Van der Vlies meliputi asas 

tujuan yang jelas, asas organ/lembaga pembentuk yang tepat, asas 

dapat dilaksanakan, dan asas kosensus, sedangkan asas-asas material 

yang dimaksud Van der Vlies meliputi asas perlakuan yang sama 

dalam hukum, asas terminologi dan sistimatika yang jelas, asas dapat 

dikenali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan 

individu”. 

Erman Raja gukguk juga mengemukakan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundangan-

undangan yang memuat unsur-unsur :  

1. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. 

2. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh  

     masyarakat. 

3. Ada aturan implementasi. 

4.  Harus ada sarana pelaksananya. 

5. Harus singkron dengan peraturan perundang-undangan 

laninya (baik secara vertikal maupun horizontal).
32

 

Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, “Dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 

pembentukan peratruran perundang-undangan yang baik, meliputi ;  

a. Kejelasan tujuan;  

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;  

d. Dapat dilaksanakan;  

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
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f. Kejelasan rumusan;  

g. Keterbukaan.
33

 

Lebih lanjut dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 juga 

memaparkan asas yang harus terkandung dalam materi muatan 

peraturan perundang-undangan, yakni harus mencerminkan asas 

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, 

Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum 

dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan 

keseimbangan, keserasian, serta keselarasan. Dalam Pasal 14 UU ini 

mengatur materi muatan peraturan daerah yakni “materi muatan 

Peraturan Daerah Provins dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 30 

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 

dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undang yang 

lebih tinggi.”
34

Merujuk Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Sebagai istrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Rebuplik Indonesia Tahun 

1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini 

peraturan daerah tunduk pada ketentun hirarki peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.  

c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah 

serta penyalur asprasi masyarakat di daerah, namun dalam 

pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan 
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PerundangUndangan 
34Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 

1945.  

d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan 

daerah.
35

 Dasar hukum dan landasan pembentukan 

peraturan daerah, adalah sebagai berikut :  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan.  

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.  

4) Peraturan Peresiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.  

Sedangkan landasan pembentukan peraturan daerah harus 

memuat tiga landasan berkut :  

a. Landasan filosofis adalah landasan yang berkatan 

dengan dasar atau idiologi Negara.  

b. Landasan sosologis adalah landasan yang berkaitan 

dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup 

dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau 

tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan 

dan harapan masyarakat.  

c. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan 

dengan kewenangan untuk memebentuk, kesesuaian 

antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur 

tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.
36

 

Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan 

pada pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas 

                                                             
35Ani Sri Rahayu, Pengantar pemerintahan Daerah Kajan Teori,Hukum dan 

Aplikasinya, (Cetakan Ke-1; Jakarta Tmur : Sinar Grafika, 2018), 114. 
36Ibid., 116. 
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pembantuan. Hal senada juga dinyatakan oleh Undang-Undang No 12 

Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 menyatakan 

peraturan daerah provinsi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan peraturan daerah 

Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
37

 

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deaerah, 

terutama Pasal 65 ayat (2), bahwa tugas Kepala Daerah memiliki 

kewenangan, yakni mengajukan rancangan Perda dan menetapkan 

Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, dan DPRD 

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan 

sebagi unsur peneyelenggaraan pemerintahan daerah serta 

berkedudukan sejajar dengan pemerintah daerah, DPRD memepunyai 

tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
38

Dapat 

dismpulkan bahwa kewenangan untuk membentuk peraturan daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undanan di atas adalah Kepala 

Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan yang masuk 

dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang 

terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Oleh karena itu proses 

pembentukan Perda melalui beberapa tahapan yang terdapat dalam 

ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,“pembentukan 

peraturan perundang-undangan adalah pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan.”
39

 

  

                                                             
37Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundan-Undangan, ( 

Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), 136. 
38Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan 

Aplikasinya, (Cetakan Ke-1; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), 104. 
39Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan 
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     2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya ditulis dengan 

Perubahan Undang-Undang Peternakan, Pasal 1 angka 5 mengatakan 

bahwa: “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 

diperuntukansebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa 

dan/atau hasilikutannya yang terkait dengan pertanian”. 

Usaha-usaha untuk memelihara atau pemeliharaan ternak 

disebutsebagai peternakan. Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 41 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 

2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya ditulis 

dengan Perubahan Undang-Undang Peternakan, menyebutkan bahwa: 

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya 

fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan 

mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, 

pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana 

danprasarana”. 

Berdasarkan ukurannya, macam-macam hewan ternak dapat dibagi 

menjadi beberapa golongan yaitu:
40

 

a. Peternakan hewan besar 

Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, unta 

dansebaginya. Jenis peternakan ini sering kali 

dimanfaatkandagingnya, kotorannya, kulitnya dan apa saja 

yang bisa digunakanuntuk kebutuhan manusia. 

b. Peternakan hewan kecil 

Hampir sama dengan peternakan hewan besar, bila jenis 

inicontohnyaseperti kambing, kelinci. Untuk alasannya 

sendiribisa diambil dagingnya, susunya dan kotorannya 

sebagai lahanpupuk pertanian. 
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Sri Rachma Aprilita Bugiwati, Pengantar Ilmu Peternakan, Domba, 

Kambing, Babi,Jakarta: Pendidikan Deepublish, 2015,  75 
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c. Peternakan unggas 

  Peternakan unggas umumnya hewan yang memiliki bulu 

seperti,ayam, bebek, angsa dan sebagainya. Yang diambil 

dari peternakanunggas biasanya adalah telur, daging, dan 

bulunya. 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 

adalah perda yang ditetapkan 13 Desember 2017 dan diundangkan 

pada tanggal 14 Desember 2017 serta berlaku diseluruh wilayah 

Kabupaten Pesisir Barat sejak tanggal 14 Desember 2017. 

Pemeliharaan hewanternak oleh masyarakat Kabupaten Pesisir 

Barat masih banyak dilaksanakan dengan caradilepasliarkandanpola 

pemeliharaan ekstensif, yakni dengan cara pelepasliaran dan/atau 

diikatpindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, 

ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, lingkungan, dan sosial 

kemasyarakatan, sehingga diperlukan pengendalian pemerintah daerah 

terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan,Kesehatan 

hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan produkitivitas ternak dan melindungi masyarakat dari 

bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya 

sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan 

asal hewan.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam rangka 

memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi 

masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah di bidang peternakan 

dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, 

keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan 

semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan 

hewan. 

Dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan ayat (1) Setiap orang atau perusahaan peternakan 

yang melaksanakan Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya, wajib 

mengamankan ternak peliharaan. Ayat (2) Pengamanan ternak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara 
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dikandangkan/diikat/digembalakan pada tempat yang tidak 

mengganggu lingkungan dan ketentraman umum.
41

 

Berdasarkan isi peraturan tersebut telah diatur secara jelas 

tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib 

mempunyai kandang atau lahan khusus untuk ternaknya, apabila tidak 

memiliki kandang atau lahan khusus peternak wajib menjaga dan 

mengikat hewan ternaknya dan tidak boleh melepasliarkan hewan 

ternaknya, apabila melanggar dari isi peraturan tersebut maka 

peternak akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan 

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Pesisir Barat no 2 

tahun 2021 pasal 8 yaitu: hewan ternak yang ditangkap oleh petugas 

dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar denda admistratif 

berupa uang tebusan yang besaranya ditentukan jenis ternak. 1) ternak 

besar seperti sapi dan kerbau, Rp. 1.000.000/ekor, 2) ternak kecil 

seperti kambing, Rp. 300.000/ekor. 

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 9 tahun 2017 ini bertujuan untuk dapat menjaga 

gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman, ketertiban, kenyamanan 

masyarakat,  lingkungan, sosial kemasyarakatan, mengelola sumber 

daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawabberkelanjutan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sertamemberikan 

kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan 

masyarakat. 

                                                             
41Pasal 40 Perda Kabupaten Pesisir Barat no 9 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan hewan. 
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