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ABSTRAK 

 

JULISTIAWATY DN, 2015.  Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu 

Kelayakan Hewan Kurban di Kota Makassar , dibimbing oleh :Muhlis 

Madani, dan Abdul Mahsyar. 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang implementasi penggunaan 

kartu kelayakan hewan kurban di Kota Makassar  dan menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban 

di Kota Makassar 

Metode Penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif yang 

ditempuh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini 

adalah tergolong pada jenis penelitian deskriptif,  sementara pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologis. Data diolah 

dan dianalisis dengan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan penggunaan 

kartu kelayakan hewan kurban di Kota Makassar dikaji dalam aspek 

Komunikasi, Disposisi/Sikap, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi 

;sudah di implementasikan namun belum maksimal dan banyak kendala 

dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki. Faktor  pendukung 

keberhasilan yaitu Perda Nomor 4 tahun 2003 ; Animo masyarakat 

menyelenggarakan hewan kurban dan Aparat Pelaksana. Faktor 

penghambat keberhasilan adalah perilaku kelompok sasaran dan 

keterbatasan sumber daya. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Kelayakan, Hewan Kurban  



 
 

ABSTRACT 

 

JULISTIAWATY DN, 2015.  Card usage policy implementation feasibility 

of sacrificial animals in the city of makassar ,  guided by : Muhlis Madani 

and Abdul Mahsyar . 

 

The aim of this study describes the feasibility of the implementation of 

card usage sacrificial animals in the city of Makassar and explain the 

factors that affect the feasibility of card usage sacrificial animals in 

Makassar 

 

The research method used ,   qualitative methods are pursued through 

in-depth interviews and documentation . This research is classified in 

descriptive research , while the approach used is a qualitative 

phenomenological approach . The data is processed and analyzed by 

qualitative analysis . 

These results indicate the feasibility of card usage policy implementation 

sacrificial animals in Makassar studied in the aspects of communication , 

Disposition / Attitude , Resources and Structure Bureaucracy ; already 

implemented but not maximum and the many obstacles in its 

implementation still needs to be improved. Factors supporting the 

success of that law No. 4 of 2003 ; The public interest in conducting 

animal sacrifices and executive officers.  Factors  inhibiting the success 

is the behavior of the target group and resource limitations . 

 

Keywords : Policy Implementation , Eligibility Card , Animal Sacrifice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan 

pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan 

produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, 

beragam, dan merata. Pihak swasta dan masyarakat memiliki kesempatan 

untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan kecukupan produk 

peternakan, dapat berupa melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi 

produk ternak. Ketiga komponen governance tersebut perlu bersinergi untuk 

membangun kelembagaan yang terstruktur baik, guna mengoptimalkan 

pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pengembangan sistem peternakan 

berkelanjutan. 

  Jumlah penduduk yang sangat besar membuat Indonesia menjadi 

potensi pasar yang luar biasa, khususnya dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  

pangan termasuk kebutuhan pangan hewani asal peternakan. Meski demikian, 

kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di Indonesia masih 

belum berhasil dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan protein hewani dalam 

negeri, termasuk rentan terhadap serangan penyakit hewan berbahaya. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai kelemahan struktural dalam sistem pengembangan 

peternakan, sehingga perlu diupayakan untuk mencari model pengembangan 



 
 

dan kelembagaan yang tepat dan secara ekonomis menguntungkan dalam 

penerapannya (Talib dkk, 2007).  

 Semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin 

untuk menghasilkan produk peternakan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, 

harga terjangkau dan mampu bersaing dengan harga jual produk impor baik di 

Indonesia maupun di luar  negeri, dan sekaligus dapat meningkatkan 

kesejahteraan para peternak. Untuk pengembangan dimasa depan, peternakan 

diharapkan dapat berperan dalam mening-katkan kesejahteraan masyarakat 

dan membangun SDM yang berkualitas melalui program  ketahanan pangan 

terutama dalam penyediaan bahan pangan protein hewani yang aman, sehat, 

utuh dan halal (ASUH). Untuk tercapainya harapan tersebut, diperlukan 

kemampuan daya beli masyarakat di satu sisi serta kemampuan untuk 

menyediakan dan mendistribusikan produk peternakan ke seluruh wilayah 

nusantara sepanjang tahun. Untuk itu maka perlu dipahami keadaan 

peternakan saat ini dan berusaha membangun suatu sistem yang mampu  

mengakomodasi berbagai kepentingan secara bijak dan menguntungkan bagi 

para pelaku dalam operasionalisasinya. 

 Pembangunan sektor peternakan mengalami perubahan-perubahan 

mendasar karena dihadapkan pada 3  (tiga)  tuntutan  yaitu  (a)  pemanfaatan  

teknologi  peternakan  yang semakin meningkat oleh karena tuntutan efisiensi 

dan standardisasi serta berkembangnya  industrialisasi; (b) tuntutan kualitas 

produk peternakan dan keamanan konsumen sebagai  akibat  tuntutan  kualitas  

hidup  dan  kehidupan  yang  semakin  meningkat;  dan (c)  tuntutan  sistem  

informasi  yang  lebih  handal  antara  lain  untuk  keperluan  “market  



 
 

intellegence”, sistem  informasi  pasar  dan  harga,  peramalan  wabah  

penyakit,  tingkat  produksi  dan  penyakit hewan sebagai akibat pembangunan 

yang semakin kompleks dan kompetitif . 

 Dalam  rangka  pemantapan  peternakan  sebagai  industri  biologis  

yang  dikendalikan manusia,  maka  perlu  dukungan  yang  ideal  dalam  tugas  

dan  peran  bidang  kesehatan hewan.  Kondisi  yang  ideal  berupa  ternak  

sehat,  lingkungan  budi daya  yang  bebas  dari penyakit  berbahaya,  produk  

peternakan  yang  aman,  sehat,  utuh/murni,  dan  halal  untuk  konsumsi  

manusia.  Komitmen pemerintah untuk membangun sebuah kerangka besar 

Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas), diwujudkan dalam 

pelembagaan aturan hukum seperti pada Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 

dan Kesejahteraan Hewan. 

 Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

keuntungan geo-ekonomi sebagai pintu gerbang (gate) dan living room bagi 

aktivitas pembangunan di kawasan timur Indonesia. Sebagai pusat aktivitas 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Sulawesi Selatan, Kota Makassar tentu 

berperan sebagai simpul ketersediaan dan penyangga ketahanan pangan bagi 

wilayah selatan dan utara. Peran ini menempatkan posisi Kota Makassar 

menjadi sangat strategis dalam pengembangan subsektor peternakan, 

terutama dalam sisi penyediaan konsumsi pangan hewani bagi kebutuhan 

protein masyarakat kota. Pemerintah kota makassar sebagai pemegang 

otoritas pengelolaan kota dituntut untuk mampu mengelola subsektor 



 
 

peternakan  tersebut  dengan  cara  mengeluarkan  kebijakan,  aturan,  dan 

regulasi tentang pengelolaan hewan ternak, agar arah potensi  peternakan bisa 

dikelola dengan baik sehingga kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi 

bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama. 

 Kesadaran dan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola 

subsektor peternakan sebenarnya telah terlembaga sejak diterbitkannya  

Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan 

Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan 

Kesehatan Hewan serta Daging dalam Wilayah Kota Makassar. Peraturan 

daerah, yang sejak beberapa tahun terakhir telah menghilangkan ketentuan 

retribusi dan pungutan, ini bertujuan untuk mengatur rantai tata niaga dan 

prosedur pemeriksaan kesehatan hewan yang  terstandar agar tidak 

menimbulkan masalah-masalah sosial yang mengganggu masyarakat. 

Masalah-masalah yang sering muncul  akibat  pemeliharaan  dan perdagangan 

hewan  ternak  antara  lain, adanya penyakit hewan yang bisa menular kepada 

manusia (zoonosis) seperti flu burung, rabies dan antraks,  yang  apabila  tidak  

ditangani  dengan  baik  akan  membahayakan keselamatan manusia. 

 Perdagangan hewan ternak untuk kebutuhan kurban merupakan salah 

satu bentuk produk tata niaga subsektor peternakan yang perlu mendapat 

perhatian serius dari semua pihak. Tingginya tingkat kebutuhan hewan kurban 

menuntut upaya keras dari pihak pemerintah kota dalam pemantauan 

peredaran hewan aspek kesehatan dan kelayakan kurban, terutama karena 

luasnya titik peredaran dan banyaknya bermunculan pasar-pasar hewan 

informal dan ilegal di setiap menjelang pelaksanaan hari raya idul kurban. 



 
 

Terlebih lagi ada kecenderungan pedagang dan pembeli untuk melakukan 

transaksi hewan kurban di luar pasar hewan yang telah ditentukan pemerintah 

kota (http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/ 11398-sapi-

kurban-mulai-marak-html). 

 Upaya pemerintah kota memberikan perlindungan  dan keamanan 

terhadap konsumen, bukan hanya sekadar memberikan pelayanan, 

perlindungan serta keamanan terhadap daging bagi masyarakat dengan 

memperkenalkan produk yang dikenal dengan istilah ASUH (aman, sehat, utuh 

dan halal), tetapi juga di tuntut untuk mengendalikan seluruh aktivitas rantai 

tata niaga peredaran hewan kurban. Kapasitas pemerintah daerah dalam 

memantau dan mengendalikan peredaran hewan kurban perlu diiringi dengan 

kemampuan untuk bersinergi dengan para pihak, seperti dengan aparat Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) & Pemerintah Wilayah Kecamatan, terutama 

dalam konteks penertiban penjualan hewan kurban ilegal yang menimbulkan 

masalah-masalah kebersihan dan kemacetan. 

 Keputusan pemerintah untuk menetapkan jaminan kesehatan dan 

kelayakan hewan kurban hanya pada lokasi transaksi : RPH Tamangapa, Eks 

Terminal Toddopuli Panakukang, lapangan samping Masjid Al Markaz 

Bontoala, dan tanah kosong di samping Jalan Hertasning Baru,  tentu harus 

diikuti dengan usaha-usaha yang konsisten untuk merelokasi pasar hewan 

ilegal (http://www. makassarterkini.com/index.php/sosok2-5/item/317-hewan-

kurban-sapi-sehat-hanya-dijamin-di-empat-titik). Seluruh hewan kurban yang 

berada pada pasar-pasar hewan yang ditentukan kemudian di berikan Kartu 

kelayakan Hewan Kurban, sebagai jaminan atas kesehatan (medis) dan 

http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/%2011398-sapi-kurban-mulai-marak-html
http://beritakotamakassar.com/index.php/metro-makassar/%2011398-sapi-kurban-mulai-marak-html


 
 

kelayakan syar‟i (agama). Dalam konteks implementasi kebijakan, keberadaan 

kartu kelayakan ini telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2003 tentang 

Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi 

Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Daging Dalam Wilayah Kota 

Makassar, meskipun demikian pemahaman para pihak (produsen, pedagang, 

dan konsumen) masih sangat rendah seperti terlihat dengan banyaknya 

transaksi hewan kurban yang tidak memiliki kartu kelayakan yang beredar di 

tempat-tempat penjualan ternak/hewan di kota Makassar.. 

 Suatu  kebijakan  tidak  akan berarti apa-apa atau hanya akan menjadi 

“macan kertas” yang menjadi penghias lemari para pejabat apabila kebijakan 

tersebut tidak diimplementasikan (Putra, 2001). Menurut Edward III (dalam 

Winarno, 2003) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang  

dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu  

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 

Implementasi kebijakan merupakan langkah pelaksanaan setelah sebuah 

kebijakan publik di rumuskan dan dilegalisasi.  

 Fakta-fakta  yang telah diuraikan secara implisit menggambarkan 

bahwa ada berbagai masalah yang ditimbulkan oleh tata niaga hewan kurban 

yang tidak menempatkan Kartu Kelayakan Hewan Kurban sebagai jaminan 

kesehatan medis dan kelayakan agama (syar‟i) sesuai ketentuan Peraturan 

Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Di 

Bidang Peternakan Dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan 

Hewan serta Daging Dalam Wilayah Kota Makassar.  



 
 

 Melihat dan menanggapi  fenomena  yang  telah  digambarkan  

sebelumnya, maka  penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana proses 

Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Kelayakan Hewan Kurban di Kota 

Makassar. 

A. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, maka yang menjadi 

fokus masalah pada pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan Kartu Kelayakan 

Hewan Kurban di Kota Makassar ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan Kartu Kelayakan 

Hewan Kurban di Kota Makassar ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Menjelaskan implementasi penggunaan Kartu Kelayakan Hewan 

Kurban di Kota Makassar  

2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi penggunaan Kartu 

Kelayakan Hewan Kurban di Kota Makassar 

 

C. Manfaat Penelitian 



 
 

Sebagaimana lazimnya penelitian ilmiah, secara aksiologis 

penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kegunaan akademik, diharapkan mampu 

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi 

kebijakan publik dalam disiplin Ilmu Adminsitrasi Publik. 

2. Berdasarkan kegunaan praktis, diharapakan hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan (referensi) bagi 

penyelenggara kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk  

pembangunan subsektor peternakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Studi Kebijakan Publik Dalam Ilmu Administrasi Publik 

Studi kebijakan merupakan kajian yang relatif baru dalam 

perkembangan ilmu-ilmu sosial yang (r)evolusioner. Meski demikain, 

fenomena kebijakan sendiri sebenarnya sudah cukup tua, bahkan setua 

peradaban umat manusia  itu sendiri. Para ahli mencatat bahwa usaha-

usaha untuk menganalisis kebijakan telah ada sejak zaman 

Mesopotamia Kuno (Dunn, 1995: 3). Pada masa awal perkembangan-

nya, konteks kebijakan hanya terkait dengan sejarah pemerintahan dan 

politik, sehingga hanya ditemu kenali istilah kebijaksanaan publik, 

kebijaksanaan negara atau kebijaksanaan pemerintah (Mustopadidjaja, 

1992: 1-2). 

Munculnya studi kebijakan publik dalam administrasi Negara 

adalah sebagian besar dikarenakan oleh banyaknya para teknisi 

administrasi yang menduduki jabatan politik, dan sebagian lainnya 

karena bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 

kebijakan yang lebih baik. Dengan demikian berbagai upaya untuk 

meningkatkan isi kebijakan publik dengan cara menyempurnakan public 

policy itu dibuat, adalah merupakan suatu hal yang dapat disentuh 

dalam wilayah kajian adaministarsi Negara. Kebijakan publik dapat 



 
 

menentukan luas cakupan organisasi dan tugas kepemerintahan itu 

sendiri. 

Secara etimologis, D.P. Simpson pada Cassels New Latin 

Dictionary (dalam Kali, 2002: 66) mengartikan kebijaksanaan dari kata 

“sapientia” yang diambil dari Bahasa Yunani “sophia” sama dengan  

sapientia, dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam kata “wisdom” 

atau “good-sense”. Nama lain dari kebijakan adalah “prudentia” (Latin) 

dan “prudence (Inggris) atau “wise”, tetapi dalam kata sifat “sapiens, 

prudens dan  sapere” (kata kerja), ditemukan istilah yang sangat 

mengesankan yaitu wise, sensible dan judious. Atau terjemahan dari 

kata “sapere” (Latin) kedalam Bahasa Inggris  adalah to taste, to have 

flavour yang artinya cita rasa, penuh pertimbangan, pertimbangan demi 

pertimbangan, hingga yang terakhirlah yang menjadi landasan atau 

sebab utama pengambilan keputusan, walaupun proeses ini 

memerlukan waktu dan energi pemikiran. Oleh sebab itu kebijaksanaan 

(wisdom) dan kebijkan (policy) harus dibedakan.  

 Menurut Dunn (1995: 2), kata policy berasal dari Bahasa Inggris 

abad pertengahan, yaitu policie yang berkenaan dengan pengendalian 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan, kata ini pulalah 

yang berkembang menjadi politic dan police.  Keputtusan dari pertim-

bangan naluri dan nurani juga dipengaruhi oleh kekuasaan yang 

mempertimbangkan, dimana sebelumnya terdapat tuntutan dan pilihan 

yang harus segera dipenuhi. Pada masa perkembangan berikutnya hasil 



 
 

pemilihan dan penyaringan inilah yang terumuskan sebagai kebijakan 

publik (Wibawa, 1994:1).  

 Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kebijakan publik lahir 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersangkut paut dengan 

kepentingan publik, seperti yang didefinisikan oleh Jones (dalam Syafiie, 

1998: 85) sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab 

pertanyaan yang diajukan atas masalah riil yang dihadapi ditengah 

masyarakat. 

 Kebijakan publik dalam arti menyangkut permasalahan yang 

bertalian dengan rakyat, pemerintahan dan wilayah, menurut 

Mustopadidjaja (2002:10-11),  pada esesnsinya adalah suatu nilai,  

suatu fenomena nilai, suatu pilihan yang sarat nilai; diputuskan melalui 

penilaian yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu; dilaksanakan untuk 

mencapai nilai-nilai tertentu  dan semua itu berlangsung dalam sistem 

kelembagaan yang dalan dirinya terkandung nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai 

dalam kebijakan publik merupakan nilai-nilai publik; nilai-nilai yang 

bertalian dengan kepentingan masyarakat luas, berupa norma, etika, 

hukum, aturan, ketentuan ataupun kebijakan baik dalam unsur tujuan 

maupun instrumen pencapaiaannya, yang pada hakikinya berorientasi 

kepada kepentingan masyarakat luas. Nilai-nilai tersebut dapat berperan 

sebagai nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental ataupun nilai-nilai 

praktisi; berperan penting sebagai guiding values and principles ataupun 



 
 

sebagai referensi bagi penetapan paradigm, models, goals, and 

objectives tertentu. 

 Pada saat locus kebijakan diletakkan pada proses pemerintahan, 

maka diistilahkan sebagai kebijakan pemerintah yang definisinya adalah 

pemanfaatan yang strategis untuk memecahkan masalah-masalah 

publik (Chandler dalam Syafiie, 1998: 86) dan sebagai pilihan terbaik 

pada usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada 

kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika dan moral 

serta diarahkan guna menempati pertanggungjawaban aktor pemerintah 

dalam lingkungan pemerintahan (Ndraha, 2003: 498). 

 Menurut Hoogerwerf (dalam Syafiie 1998 : 86), kebijakan peme-

rintah dapat pula diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu menurut urutan waktu tertentu  tetapi pada umumnya kebijakan 

publik tidak memuat petunjuk pencapaian tujuan itu secara rinci 

(Santoso, 1993: 5) sehingga dapat pula dikatakan bahwa tujuan 

kebijakan publik hanya untuk memenuhi tuntutan aktor-aktor kebijakan 

(Wibawa, 1994: 4).  

 Untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan 

aksi dan tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan 

pengelolaan sumber daya tersebut. Hal ini diperoleh dari aksi yang 

pertama disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua secara 

terbatas disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan. Dalam proses 



 
 

kebijakan, terdapat tidak saja perilaku administratif dan organisasional 

melainkan juga perilaku politis (Dunn dalam Wibawa, 1994: 4). 

 Dari berbagai kerangka pikir yang dikemukakan oleh para ahli 

pada akhirnya mendorong berbagai ahli untuk memikirkan satu rumusan 

yang dapat dijadikan acuan oleh para pelajar yakni dari mulai munculnya 

masalah sampai kepada penentuan kebijakan untuk menyelesaikan 

masalah yang telah ditetapkan. Disadari bahwa berbagai literatur yang 

ada menujukkan adanya sedikit ketidaksepahaman mengenai penta-

hapan dari proses kebijakan. Dimana sebagian ahli tidak setuju atas 

dampak dari masing-masing tahap berikutnya, dan atas apa yang harus 

dan tidak harus terjadi pada masing-masing tahap. Dari sekian banyak 

pandangan para ahli tentang siklus kebijakan, dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup atau tahap proses kebijakan berada pada area : 

1. Pengindentifikasian isu dan pengakuan masalah (problem 

recognition and issue identification).  

2. Penyusunan agenda (agenda setting).  

3. Formulasi kebijakan (policy formulation). Proposal dikembangkan 

terkait dengan isu-isu yang sudah diakui. 

4. Mengadopsi kebijakan (policy adoption).  

5. Implementasi kebijakan (policy implementation).  

6. Analisis dan evaluasi kebijakan (policy analysis and evaluation). 

Tahap ini mencakup penilaian konsekuensi tindakan kebijakan, 

termasuk apakah kebijakan telah berjalan sebagai mana mestinya. 



 
 

 

B. Perspektif Studi Implementasi Kebijakan Publik 

Masalah implementasi kebijakan publik (public policy impleme-ntation) 

telah menarik perhatian para ahli ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan 

administrasi publik, baik di negara maju maupun di negara berkembang 

(Tachjan, 2006 : 1). Sampai awal tahun 1970-an, imple-mentasi dianggap 

sebagai hal yang tidak problematis dalam pengertian kebijakan, karena 

diasumsikan bahwa setelah diambil suatu kebijakan, maka selanjutnya perlu 

dilaksanakan begitu saja. Pandangan ini mulai berubah sejak 

dipublikasikannya hasil penelitian dari Pressman dan Wildavsky yang berjudul 

Implementation pada tahun 1973. Mereka meneliti program-program 

pemerintah federal untuk para penduduk inner-city dari Oakland, California, 

yang menganggur, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

program-program penciptaan lapangan kerja ternyata tidak dilaksanakan 

dengan cara seperti yang diantisipasi oleh para pengambil kebijakan. 

Penelitian-penelitian lainnya juga mengkonfirmasi bahwa program-program 

Great Society yang dilaksanakan oleh pemerintahan Johson (1963-1968) di 

Amerika Serikat, tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan bahwa 

masalahnya adalah dalam cara pelaksanaan program tersebut. Penelitian-

penelitian di negara lain juga, seperti di Inggris pada awal tahun 1970-an 

ditemukan bukti yang sama, bahwa pemerintah ternyata tidak berhasil dalam 

mewujudkan kebijakan yang bermaksud untuk menimbulkan reformasi sosial 

(Tachjan, 2006 : 2). 



 
 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat 

penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah 

sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat 

(Abidin, 2002: 185) atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau 

rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan (Udoji dalam Putra, 2001: 79). Pada titik ini, implementasi 

atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti 

bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi 

kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi 

kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan opersional serta 

kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan 

kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan (Palumbo dalam Putra, 

2001: 80). 

Pelaksanaan sangat penting dalam suatu pemerintahan (Abidin, 2002: 

58) dan mekanisme opersional kebijakan tidak hanya berkaitan dengan 

prosedur-prosedur teknis administratif belaka, tetapi juga ber-kaitan dengan 

masalah-masalah politik seperti konflik keputusan, dan tanggapan kelompok 

sasaran. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis 

implementasi kebijaksanaan adalah Bagaimana cara kebijakan tersebut 

dilaksanakan? Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-

kelompok yang terlibat? Siapa yang secara formal diberi wewenang 

melaksanakan program dan siapa yang secara informal lebih berkuasa dan 

mengapa? Bagaiman cara atasan mengawasi bawahan dan cara 

mengkoordinasikan mereka? Bagaimana tanggapan dari target groups? 

(Santoso, 1993: 8). 



 
 

Rencana adalah 20 persen keberhasilan, implementasi adalah 60 

persen sisanya dan sisanya 20 persen adalah bagaimana kita mengen-dalikan 

implementasi (Nugroho, 2011). Implementasi kebijakan publik merupakan 

sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 

'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mem-pertimbangkan 

berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat 

berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan 

kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk 

merealisasikan suatu keputusan atau kese-pakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. 

Maksudnya, sebagai suatu sistem pe-nyampaian/penerusan kebijakan. 

Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-

kegiatan yang terarah menuju terca-painya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang dikehendaki. 

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi, oleh 

karena itu  implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) 

intervensi itu sendiri. Dengan demikian, setelah kebijakan dibuat, maka langkah 

selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan penggerakan untuk 

memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan, secara 

rinci digambarkan berikut ini :  

 

Tabel. 2. 1 Manajemen Implementasi Kebijakan 



 
 

No. Tahap Isu Penting 

1. 

Implementasi 

Strategi (Pra–

implentasi) 

Menyesuaikan struktiur dan strategi 

Melembagakan strategi 

Mengopersionalkan strategi 

Menggunakan prosedur untuk memudahkan 

implementasi 

 

2. 
Pengorganisasian 

(organizing) 

Desain organisasi dan struktur organisasi 

Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan 

Intehrasi dan koordinasi 

Perekrutan dan penempatan sumber daya 

manusia 

Hak, wewenang dan kewajiban 

Pendelelegasian (sentralisasi dan desentra-lisasi) 

Pengembangan kapasitas organisasi dan SDM 

Budaya organisasi 

 

3. 
Penggerakan dan 

Kepemimpinan 

Efektifitas kepemimpinan 

Motivasi  

Etika  

Mutu  

Kerjasama tim 

Komunikasi organisasi 

Negoisasi  

4. Pengendalian  
Desain pengendalian 

Sistem informasi manajemen 



 
 

Pengendalian anggaran/keuangan 

Audit  

 

(Sumber : Nugroho, 2011) 

 

 Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan 

dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, 

atau antara visi dengan realitas (Tachjan, 2006). 

 

C. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila 

menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model 

akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai 

sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang 

terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi - 

korelasi antara komponen - komponen itu satu dengan yang lainnya. 

Model implementasi kebijakan publik yang berbagai macam sesuai 

dengan kerangka berfikir pembuat model tersebut, tidak terlepas dari gagasan 

teoritik dan kerangka analitik yang dikemukakan oleh para ahli yang 

mengidentifikasi variabel atau faktor yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan.  Dalam uraian berikut ini tidak akan dibahas  semua 

macam model, tetapi beberapa saja yang diang-gap cukup penting untuk 

menunjang penelitian ini : . 

1) Model  George C. Edward III (1980) 



 
 

      Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, 

(3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. 

(1) Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 

kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan 

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama 

sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi 

resistensi dari kelompok sasaran.  

(2) Sumber daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya 

untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 

yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. 

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi 

kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya 

tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 

 

(3) Disposisi 



 
 

 Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

(4) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang 

penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasional yang standar (standard operating procedures atau 

SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-

tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.  



 
 

Gambar 2.1. Faktor atau Variabel Kritis dalam Implementasi Kebijakan 

 

 

 

 

(Sumber : Edward III, 1980 : 148) 

 

2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2008), ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : 

a) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems) : 

i. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu 

pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah 

dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi 

penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain 

Komunikasi 

Struktur Birokrasi 

Sumberdaya 

Disposisi 

Implementasi 



 
 

terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, 

seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh 

karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi suatu 

program  yang diimplemen-tasikan. 

ii. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa 

suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila 

kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila 

kelompok sasarannya heterogen,  maka implemen-tasi program 

akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota 

kelompok sasaran terdapat program relatif berbeda. 

iii. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah 

program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya 

mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif 

mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya 

tidak terlalu besar. 

 

b) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program 

yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan 

relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat 

c) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure 

implementation) :  

i. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi 

sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena 

implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam 



 
 

tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan 

potensi lahirnya distorsi dalam implementasi. 

ii. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. 

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap 

karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial 

tertentu perlu ada modifikasi. 

iii. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan 

tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap 

program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff 

untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, 

serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya. 

iv. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai 

institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan 

kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang 

terlibat dalam implementasi program. 

v. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

vi. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi 

yang terjadi di Negara-negara Dunia Ketiga, khususnya di 

Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen 

aparat untuk melaksanakan tugas dan program. 

vii. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi 

dalam implementasi kebijakan.  

viii. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 

teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif 



 
 

mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan 

masyarakat yang tradisional.  

ix. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang 

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan 

publik. 

x. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok 

pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi 

implementasi kebijakan melalui berbagai cara 

xi. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. 

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan 

tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang 

paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan. 

 Gambar 2.2.  Variabel yang mempengaruhi Implementasi menurut  

Mazmanian dan Sabatier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Mudah tidaknya masalah dikendalikan 

1. Dukungan teori dan teknologi 
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
3. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki 

Kemampuan kebijakan untuk  menstrukturkan 

proses implementasi 

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 
2. Dipergunakannnya teori kausal 
3. Ketetapan alokasi sumber daya 
4. Keterpaduan hirakis  diantara lembaga 

pelaksana 
5. Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana 
Perekrutan pejabat pelaksana 

Variabel di luar kebijakan yang 

mempengaruhi proses implementasi 

1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 
2. Dukungan publik 
3. Sikap dan resources dari konsultan 
4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi 
5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan 

dan pejabat pelaksana 



 
 

                                                   

 

 

 

 

(Sumber : Soebarsono, 2008) 

 

 

3. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

Model implementasi menurut Meter dan Horn dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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 Gambar 2.3.  Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Subarsono, 2008) 

 

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2008), ada enam 

variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni : 

(1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan 

harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila 

standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi 



 
 

multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para 

agen implementasi. 

(2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) 

maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). 

Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program 

Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di 

pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat 

pelaksana. 

(3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, 

implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi 

dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

(4) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana 

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan 

memengaruhi implementasi suatu program. 

(5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang 

ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan. 



 
 

(6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga 

hal yang penting, yakni : (a) respons implementor terhadap 

kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk 

melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya 

terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, 

yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 

 

D. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan 

Implementasi Kebijakan 

Menurut  Wahab (2002:62), kebijakan dalam implementasinya selalu 

mengandung resiko untuk gagal yang disebabkan oleh faktor-faktor jeleknya: 

pelaksanaannya (bad execution), kebijakannya (bad policy) atau nasib 

kebijakannya (bad luck). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Grindle (dalam 

Subarsono, 2008) mengatakan bahwa implementasi suatu kebijakan selalu 

dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu keberhasilan dan kegagalan. 

Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut 

kemampuannya secara nyata dalam meneruskan, mengoperasikan program 

yang dirancang sebelumnya.  Keseluruhan proses implementasi dapat 

dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari 

program tersebut dengan tujuan kebijakan. 

Pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) menurut Hogwood dan 

Gun (dalam Wahab, 2002 : 62) ada dalam dua kategori yaitu : 

1. Non implementation atau tidak terimplementasikan, artinya kebijakan 

tidak dilaksanakan sesuai rencana yang disebabkan oleh beberapa 



 
 

hal misalnya tidak bekerjasamanya implementator, cara bekerja 

implementator yang tidak efisien, implementator yang tidak 

menguasai permasalahan atau adanya hambatan diluar  jangkauan 

implementasi. 

2. Unsuccesful implementation atau implementasi yang tidak berhasil, 

artinya kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana akan 

tetapi tidak berhasil mewujudkan tujuan atau dampak yang 

diharapkan yang disebabkan oleh kondisi eksternal misalnya 

pergantian kekuasaan. 

Lebih lanjut Hogwood dan Gun (dalam Wahab, 2002) menjelaskan 

syarat yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan yakni : 

1. Kondisi Eksternal 

Kondisi ini merupakan kendala yang berada diluar jangkauan 

pelaksana seperti : (1) aspek politis, kebijakan tidak dapat dilak-

sanakan karena tidak diterima oleh pihak-pihak yang kepen-tingannya 

terkait (misalnya tokoh partai politik tertentu, situasi politik yang 

sedang berlangsung). Pihak-pihak ini memiliki kekuasaan untuk 

menghambat implentasi kebijakan: (2) terse-dianya waktu, berharap 

dapat  mencapai tujuan dalam waktu yang singkat dapat membuat 

implementasi kebijakan yang tidak efektif (3) ketersediaan sumber 

daya yang digunakan untuk melaksanakan program dalam kebijakan. 

Sumber ini merupakan keterpaduan antara sumber daya manusia, 

dana, fasilitas lainnya.  

2. Kondisi Internal 



 
 

Kondisi ini merupakan kendala yang berasal dari kemampuan 

pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan seperti: (1) tingkat  

pemahaman terhadap perma- salahan dalam kebijakan dan tujuan 

kebijakan. Semua pihak pelaksana harus memiliki kesepakatan dan 

pemahaman terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai; (2) 

ketepatan perincian tugas, seluruh tugas harus dilaksanakan oleh yang 

tepat dan dalam jumlah atau sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan; (3) komunikasi dan koordinasi, untuk mengatasi pada 

kebijakan yang dijalankan oleh banyak pihak koordinasi dan 

komunikasi harus berjalan dengan baik, agar masing-masing pihak 

tidak berjalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya; (4) sikap patuh 

yang dipunya secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat.  

Penerapan suatu kebijakan untuk mencapai keberhasilan dipengaruhi 

oleh banyak faktor,  baik dari dalam organisasi, birokrasi, struktur birokrasi dan 

faktor-faktor luar seperti komitmen para implementator, komunikasi dan 

informasi yang diterima. Pendapat  lain dikemukaan oleh Devas dan Rakodi 

(dalam Nugroho, 2011), mengatakan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan ditentukan oleh administrative capacity yaitu meliputi keterampilan 

teknis, sumber keuangan kekuasaan legal, kompetisi kelembagaan, political 

will  dan dukungan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan. Pendapat 

ini diperkuat Smith (dalam Putra, 2001) yang mengatakan bahwa keberhasilan 

implementasi ditentukan oleh dukungan politis, kejelasan rencana dan 

kompleksitas rencana. Istilah politis tidak saja menyangkut pada partai politik 

tertentu tetapi menyangkut pada pola kekuasaan dan pengaruh masing-masing 

badan atau instansi yang terlibat didalam kebijakan. Dalam situasi ini masing-



 
 

masing instansi cenderung memiliki kekuasaan untuk bertindak (Wahab, 2002: 

120). 

Darwin (dalam Subarsono, 2008) mengemukakan bahwa setelah 

agenda kebijakan dimunculkan, negosiasi berlangsung dan kesepakatan 

diantara aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan  yang dicapai. 

Selanjunya rencana kebijakan diratifikasi dan menjadi kebijakan resmi, tahap 

ini yang disebut dengan proses kebijakan. Tujuan dan target-target kebijakan 

akan dapat tecapai apabila telah terjadi proses implementasi yaitu serangkaian 

kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan semua keputusan yang diambil. 

Dikemukakan juga bahwa proses implementasi bukanlah proses mekanis, 

setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya 

dilakukan dengan sesuai dengan skenario pembuat kebijakan tetapi 

merupakan proses kegiatan yang rumit, diwarnai pembenturan kepentingan 

antar aktor yang terlibat baik administrator, petugas lapangan atau kelompok 

sasaran selama proses implementasi, sering terjadi interprestasi yang 

berkembang menjadi beragam atas tujuan dan target serta strategi 

implementasi. Faktor-faktor tesebut dapat menimbulkan penundaan, 

penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan terhadap arah kebijakan. 

Banyak bukti yang menunjukkan kegagalan suatu kebijakan bukan karena 

salah tujuan atau target yang dirumuskan tetapi karena lemahnya proses 

implementasi (poor implementation). 

Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada umumnya 

adalah mereka yang berada dalam posisi pemerintahan atau sebagai 

pelaksana utama, tetapi tidak mutlak, menurut Jones (dalam Winarno, 2003) 



 
 

kelompok lainnya yang juga terlibat seperti legislatif, hakim dan 

orang/perseroan. Menurut Edward III (1980), ada empat faktor atau variabel 

kritis yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur biroksi. Dikatakan juga 

sekalipun kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, tetapi jika tujuan dan 

sasaran untuk mengurangi masalah yang dirumuskan dalam kebijakan tidak 

tepat maka akan terjadi kegagalan pada kebijakan tersebut. Kegagalann juga 

akan terjadi pada suatu kebijakan yang cemerlang apabila tidak 

diimplementasikan dengan baik. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2003), 

ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kebijakanan antara lain disebabkan oleh 

keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai dan 

kurang efektif atau karena komitmen yang rendah dikalangan pelaksana. 

Dikatakan juga faktor politik atau kurun waktu yang kurang tepat dapat juga 

mempengaruhi suatu kebijakan sehingga tidak terlaksana dengan baik. 

Mempelajari implementasi kebijakan tidak untuk memecahkan dampak 

dari implementasi kebijakan atau tidak mengukur dan menjelaskan hasil akhir 

dari kebijakan pemerintah akan tetapi mengukur dan menjelaskan tentang 

pencapaian program (Winarno, 2003). Sebab implementasi kebijakan hanya 

merupakan salah satu tahap untuk mencapai keberhasilan suatu program. 

Suatu kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dari tahap 

pendefinisian sampai dengan evaluasi dampak Wibawa (1994), mengatakan 

bahwa studi implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi; (1) secara 

praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional, sehingga 

dapat dideteksi apakah program sesuai dengan yang dirancang;  (2) 



 
 

mendeteksi kemungkinan dampak negatif; (3) memberikan alternatif model 

pelaksanaan yang efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut secara teori banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga tidak dapat, mencapai tujuan 

yang diinginkan. Prinsip utama yang ada dalam rangka mencapai tujuan adalah 

keberhasilan dan kegagalan akan tetapi pada setiap daerah atau kota 

kemungkinan bahwa faktor-faktor tersebut tidak muncul bisa saja terjadi, 

dimungkinkan karena tergantung pada permasalahan yang ada yang terjadi 

disetiap daerah atau kota juga berbeda.  

Setelah mengkaji dan menganalisis mengenai berbagai model 

implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli kebijakan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa; keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi 

oleh ketepatan dalam menggunakan model implementasi kebijakan, 

kemampuan para pelaksana kebijakan dalam memahami isi dan konteks 

kebijakan, serta tersedianya berbagai faktor pendukung implementasi 

kebijakan yang memadai.  

 

E. Manajemen Kesehatan Hewan 

Perubahan global, regional dan nasional secara langsung maupun tidak 

langsung telah  mempengaruhi  pengembangan  agribisnis  dan  agroindustri  

produk  peternakan. Dampak  yang  paling  terasa  adalah  adanya  tuntutan   

agar  produk  yang  dihasilkan senantiasa  harus  kompetitif  khususnya  

terhadap  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan mutu produk serta sistem 



 
 

penanganannya. Secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai 

daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen karena secara normatif 

merupakan  produk  yang  dikelola  melalui  penerapan  sistem  manajemen  

mutu  yang standar. 

Penerapan sistem keamanan pangan merupakan kebutuhan  

mendesak untuk ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin  

meningkatnya kesadaran manusia akan kebutuhan zat gizi  dan dampaknya  

terhadap  kesehatan. Dalam  rangka  pemantapan  peternakan  sebagai  

industri  biologis  yang  dikendalikan manusia,  maka  perlu  dukungan  yang  

ideal  dalam  tugas  dan  peran  bidang  kesehatan hewan.  Kondisi  yang  ideal  

berupa  ternak  sehat,  lingkungan  budidaya  yang  bebas  dari penyakit  

berbahaya,  produk  peternakan  yang  aman,  sehat,  utuh/murni,  dan  halal  

untuk konsumsi  manusia.   Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  di  atas  maka  

pemerintah mempunyai sistem pendekatan kesehatan yang disebut dengan 

Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas). 

Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut 

Siskeswannas adalah  tatanan  unsur  kesehatan  hewan  yang  secara  

teratur  saling berkaitan  sehingga  membentuk  totalitas  yang  berlaku  

secara  nasional. 

(UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan) 

  

Dalam Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas), kesehatan 

hewan dipandang sebagai bagian dari kesehatan masyarakat  (public health),  

bagian dari penyediaan bahan pangan  asal  hewan  (food  of  animal  origin),  

dan  bagian dari pembangunan pertanian secara keseluruhan. Prinsip-prinsip  

dasar  dari  sistem  pengawasan  bahan  pangan  asal hewan yang berisiko 



 
 

menyebabkan kerusakan dan kontaminasi mikroorganisme meliputi 

pencegahan dini (preventive  measure), pengawasan  proses  produksi  mulai  

dari  tahap awal sampai  distribusi produk  akhir (in-process inspection), 

dokumentasi prosedur dan hasil pengawasan dengan baik dan benar (record 

keeping) dan pengujian laboratorium. Dilaksanakan dan diterapkannya  sistem  

keamanan  pangan  yang  baku  secara  tidak langsung akan dapat 

meningkatkan daya saing produsen. 

Secara garis besar Siskeswannas memiliki komitmen dalam hal   

wawasan, dimana kesehatan hewan harus dipandang sebagai bagian dari 

kesehatan masyarakat, bagian dari penyediaan pangan asal ternak dan  

bagian dari pembangunan pertanian. Pendekatan Siskeswannas adalah  

merubah  pendekatan  hewan  (animal  diseases  approach)  ke pendekatan 

kesehatan hewan secara utuh (animal health approach). Sistem pembinaan 

kesehatan  hewan  nasional  dikembangkan  menjadi  4  subsistem  yaitu    (a)  

sub sistem pelayanan kesehatan hewan terpadu, (b) sub sistem pengamanan 

lingkungan budidaya, (c) sub sistem pengamanan sumber daya alam dan  (d)  

sub sistem  pengamanan hasil peternakan. 

Pelaku  tata  niaga  hewan ternak  belum  dapat  mengadopsi teknologi 

dalam sistem keamanan pangan adalah belum dikembangkan dan 

dipahaminya “manajemen  risiko”  dalam  sistem  keamanan  pangan  oleh  

kalangan  usahawan  kita. Untuk  meningkatkan  kinerja  manajemen  resiko  

memerlukan  skill  (keterampilan), pendidikan dan pelatihan serta komitmen 

yang kuat akan produk yang dihasilkannya. 



 
 

Manajemen risiko tidak harus dilakukan oleh industri peternakan atau 

usaha peternakan yang  besar-besar  saja.   Pengalaman  empiris  

menunjukkan  bahwa  aplikasi  manajemen resiko  yang  dilakukan  oleh  

perusahaan  kecil  mampu  meningkatkan  pendapatan  karena pada  

umumnya  konsumen  sangat  komitmen  terhadap  produk  yang  sehat.  

Keamanan pangan secara umum, merupakan hal yang kompleks dan 

sekaligus merupakan dampak dari  interaksi  antara  toksisitas  mikrobiologik,  

kimiawi,  status  gizi  dan  ketenteraman batin. Untuk pemenuhan bahan 

pangan hewani asal ternak khususnya daging disamping pemenuhan secara 

kuantitatif diperlukan juga pemenuhan syarat-syarat kualitatif (aspek nilai  gizi), 

syarat-syarat  higiene  (aspek  kesehatan),  syarat-syarat  dan  keadaan  yang 

menjamin ketenteraman bathin masyarakat yang menggunakan (aspek 

kehalalan). 

 

F. Hewan Kurban Dalam Perspektif Syariah 

Menurut  Asy  Syaikh  Muhammad  Bin  Shalih  Al  Utsaimin (dalam 

Rizal, 2009) menyatakan bahwa qurban dilihat dari segi bahasa adalah suatu 

yang dikorbankan  karena  Allah  Swt dalam Al-Qur'an : 

…                                                                   

(Sesungguhnya Kami telah memberi engkau (ya Muhammad) akan 

kebajikan yang banyak, sebab itu shalatlah engkau (pada hari raya haji) dan 

berkurbanlah…)  

(QS. Al-Kautsar ; 1-2) 



 
 

 

Dalam ayat yang lain, filosofi penyembelihan hewan kurban dijelaskan 

sebagai berikut : 

                                                         

                                                                             

          

(Maka makanlah sebagiannya (daging kurban) dan berilah 

makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya 

(orang yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Daging-

daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 

(keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat 

mencapainya)  

(Q.S. Al-Hajj ; 36-37) 

Untuk kriteria hewan kurban yang memenuhi kriteria syar‟i, dijelaskan 

dalam hadits Rasulullah Saw sebagai berikut : 

                                                               :                        

لى      ص هللا  ل ه  لم   ال          "} :                                    : 

                                    ,                                      ,                             

ال                             ل   ه   ه                            { "         ص         

              ,                 

”Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban,  yaitu: hewan 

yang tampak jelas butanya,  tampak jelas sakitnya, tampak jelas 

pincangnya,  dan hewan tua yang tidak bersumsum”(HR Bara’  Bin Azib) 



 
 

Dan  dari  sudut  syara‟, kurban bermaksud  menyembelih  binatang  

yang  tertentu  pada  masa-masa tertentu  dengan  niat  mendekatkan  diri  

kepada  Allah  SWT.  Kurban telah  disyari‟atkan  pada  tahun  kedua  hijriah 

sama  seperti  ibadah zakat dan sembahyang Hari Raya. Hukum Qurban 

terbagi 2, yaitu: (1). Sunah  Muakad  (Sunah  Kifayah)  yakni  sunah  yang 

dikukuhkan  dan  hanya  cukup  satu  kali.  Dasar  berqurban hanya karena 

mampu, (2). Wajib  yakni  keharusan  berqurban  karena  atas  dasar  adanya 

Nadzar,  baik  nadzar  hakikat  atau  nadzar  hukum. 

Menyembelih hewan qurban setiap tahun merupakan kewajiban setiap 

muslim yang mampu. Hewan yang dijadikan untuk qurban hendaklah hewan 

jantan yang  sehat,  bagus,  bersih,  tidak  ada  cacat  seperti  buta, pincang, 

sangat krus, tidak terpotong telinganya sebelah atau ekornya terpotong dan 

sebagainya (Rizal, 2009). 

G. Kerangka Pikir 

Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari  pembangunan  

daerah dan sektoral dituntut untuk menyediakan bahan pangan asal  hewan 

yang berkualitas dan aman  bagi  masyarakat  konsumen. Untuk pemenuhan 

kebutuhan  tata niaga hewan kurban diperlukan suatu sistem pengawasan dan 

pengendalian, baik terhadap aspek kelayakan syar‟i maupun syarat-syarat 

higiene. 

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar 

sebagai otoritas kompeten dalam penetuan kelayakan kesehatan dan syar‟i 

pada hewan kurban di tuntut untuk mampu memfasilitasi implementasi 

kebijakan Kartu Kelayakan Hewan Kurban, seperti membangun sistem 



 
 

pengendalian penyakit hewan, sistem  informasi dan pemetaan pasar hewan 

kurban sehingga sangat membantu produsen, pedagang dan konsumen hewan 

kurban. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan konsep Implementasi 

dari George C.  Edward  III (1980) karena  dalam  teori  ini  digunakan  empat  

faktor  penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti  

mengamati implementasi kebijakan berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh 

para pemangku kepentingan.  

Gambar 2.4. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Lokasi dan Waktu  Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar sebagai simpul ketahanan 

pangan wilayah, dengan kebutuhan jumlah hewan kurban yang paling tinggi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini  berlangsung pada bulan September 

sd November  tahun 2015. 

 

B. Tipe dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah tergolong pada jenis penelitian deskriptif,  

sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

fenomenologis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang 

diteliti. Sugiyono (2003:11), Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan 

menggambarkan secara sistematis dan analitik tentang sifat-sifat suatu 

individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan 



 
 

gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini bermaksud memberikan 

gambaran secara komprehensif  tentang  sejauh  mana proses  Implementasi  

Kebijakan Penggunaan Kartu Kelayakan Hewan Kurban di  Kota Makassar. 

 

C. Informan 

Dalam penelitian kualitatif, prosedur pemilihan informan merupakan 

aspek yang menentukan validitas dan reliabilitas penelitian. Informan 

yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang dibutuhkan 

terkait dengan pertanyaan dan masalah penelitian. Adapun  informan  

yang  akan  penulis  wawancarai  dalam  penelitian  ini  antara lain : 

1) Dinas Kelautan, Perikanan. Pertanian & Peternakan Kota 

Makassar 

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota makassar 

3) Pemerintah WilayahKecamatan 

4) Pengusaha/Penjual  Ternak 

5) Panitia Penyelenggara Idul Kurban 

6) Masyarakat Penyumbang Hewan Kurban 

7) Masyarakat Konsumen Daging Hewan Kurban 

 
D. Teknik Pengumpulan & Pengabsahan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:   

 



 
 

1. Wawancara  

      Wawancara langsung (interview) yaitu teknik yang digunakan 

untuk  mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai 

implementasi kebijakan penggunaan Kartu Kelayakan Hewan 

Kurban di Kota Makassar. 

      Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman wawan-cara 

(interview guide). Pedoman ini merupakan penuntun bagi peneliti 

dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

terbuka sehingga memberikan kebebasan bagi informan untuk 

menyampaikan argumen-tasinya.  

      Peneliti berdasarkan pedoman wawancara tersebut juga 

menggunakan alat pendukung lain dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan reliabilitas hasil wawancara dengan para informan 

berupa alat tulis serta alat rekam (flash-disk rekam dan tape 

recorder) untuk mencatat hasil wawancara yang terjadi. Hal ini 

dilakukan secara terus menerus hingga data yang dikumpulkan 

memenuhi kriteria analisis. Secara khusus berbagai temuan data 

yang diperoleh dikonfirmasi, diverifikasi selanjutnya dimodifikasi 

sesuai dengan prinsip dan prosedur analisis interaktif.   

 

2.  Observasi 

      Observasi dalam penelitian ini adalah dimaksudkan sebagai 

teknik pengumpulan data untuk menjaring data melalui pengamatan 

langsung di lapangan. Oleh karena itu, penulis mengamati terhadap 

masalah yang terkait dengan persoalan penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban di kota Makassar. 

3.  Teknik dokumentasi  

      Teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu teknik 

mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan obyek 

penelitian sebagai sumber data baik dalam bentuk literatur ilmiah, 



 
 

koran, buletin, jurnal dan arsip yang berkenaan kebijakan 

penggunaan kartu kelayakan kurban di kota Makassar. 

Dalam proses  proses pengumpulan  data tersebut  sehingga dapat 

diyakini keabsahannya, maka peneliti menetapkan proses pengabsahan 

(trustworthiness) data dan teknik pemeriksaannya. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria. Umumnya terdapat 4 kriteria 

yang digunakan oleh para ahli yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian 

(confirmability).  

Teknik pengujian keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yang merupakan teknik 

pemeriksaan dalam kriteria kredibilitas. Teknik triangulasi dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara 

dengan informan 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangannya terhadap permasalahan sesuai 

dengan pengalaman kenyataan yang dilihatnya 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  



 
 

Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber data baik dari sumber pengamatan, 

wawancara, studi dokumentasi ataupun arsip. Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, terutama untuk kategori triangulasi sumber 

data penelitian. Dalam penelitian ini teknik triangulasi digunakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas data dan sekaligus menjamin data yang diperoleh 

dapat dipercaya kebenarannya (credibility). Teknik triangulasi yang digunakan 

terutama yaitu melalui triangulasi sumber data. Sementara itu untuk 

meningkatkan derajad keteralihan (transferability) penelitian ini, maka kasus 

pemanfaatan Kartu Kelayakan Hewan Kurban di Kota Makassar sepanjang 

terkait dengan proses implementasinya yang memuat berbagai konflik 

kepentingan aktor dan motivasi yang bertentangan antara satu dengan yang 

lain dapat dipakai untuk menjadi bahan rujukan. 

Prinsip ketergantungan (dependability) penelitian ini dicapai melalui 

pengelolaan hasil penelitian baik berupa data primer maupun sekunder di 

mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Sementara itu data yang 

diperoleh saling melengkapi dengan menerapkan prinsip model interaktif, 

meliputi penggunaan metode pengumpulan data dan pengecekan data secara 

interaktif sebelum memasuki tahapan verifikasi dan pengambilan kesimpulan 

akhir.  

Sebagai data hasil penelitian yang dipercaya, maka penerapan prinsip 

kepastian (confirmatory) dilakukan melalui sumber data atau informan yang 

jelas serta telah dilakukan pengecekan pada dokumen perencanaan dan 



 
 

strukutur kelembagaan Dinas/Badan yang terkait, untuk memastikan posisi dan 

peran informan yang berpengaruh pada akurasi informasi yang  diberikan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Model analisis 

dengan menggunakan penelitian kualitatif didesain sedemikian rupa sehingga 

dapat mengungkap persoalan penting yang terkait dengan fokus masalah yang 

telah ditetapkan. Selain itu, analisis kualitatif dilakukan berdasarkan gejala 

yang dijelaskan dan dibidik sebagai bagian dari state of the art penelitian ini.   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

dengan menggunakan model interaktif (interactive model), seperti yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model interaktif 

terdapat 4 komponen analisis utama yaitu komponen pengumpulan data (data 

collection),  reduksi data (data reduction), sajian data (data display) serta 

penarikan kesimpulan (drawing). Selanjutnya analisis dilakukan dengan 

memadukan cara interaktif terhadap keempat komponen utama tersebut. 

Visualisasi hubungan keempat komponen tersebut dapat dijelaskan melalui 

langkah-langkah analisis yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:                       

  

Gambar 3.1.  Analisis Data 



 
 

 

  (Sumber : Miles dan Huberman, 1992) 

Pada tahapan pengumpulan data penelitian, maka proses 

implementasi pemanfaatan ruang dari sisi teknis dan perspektif kebijakan yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan sendiri akan melahirkan data dan 

deskripsi data .Data yang dikumpulkan demikian banyak meliputi seluruh 

elemen yang dapat menunjukkan pada kategorisasi pada tiga elemen interaksi 

yang dianalisis sehingga diperlukan untuk direduksi. Pada analisis selanjutnya 

direduksi sesuai dengan kepentingan untuk menjelaskan perspektif interaksi 

sebagai bagian dari upaya untuk menjawab tujuan penelitian ini. 

Selanjutnya proses analisis data pada tahapan reduksi telah 

menempatkan berbagai data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Proses 

ini kemudian melahirkan bentuk kategorisasi yang lebih ketat dengan mencoba 

mendefenisikan secara lebih tegas aspek interaksi  yang perilaku yang 

dikembangkan pada tahapan pengumpulan data sebelumnya. Proses ini 

berlanjut hingga proses penampakan data yang dapat menjelaskan tiga 

karakteristik interaksi yaitu interaksi akomodatif, dominatif maupun 

kompromistik.  

Data 
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Data 
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Data 
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Conclusions: 

Drawing/Verifying 



 
 

Berdasarkan tampilan data yang telah dirumuskan pada masing-

masing kategorinya itu, maka analisis selanjutnya adalah disimpulkan dengan 

menarik berbagai perspektif yang ada pada kategori yang dikembangkan pada 

tahapan sebelumnya. Proses ini dilakukan secara terus menerus dari awal 

pengumpulan data. Kategorisasi  inilah yang dijadikan analisis dan 

pembahasan untuk menemukan proposisi sebagai bagian akhir dari seluruh 

rangkaian proses kajian penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi Penelitian, 

tempat dimana penulis melakukan penelitian. Adapun gambaran lokasi 

penelitian sebagai berikut :   

A. Gambaran Umum  Kota Makassar 

Kota Metropolitan Makassar adalah ibukota dari provinsi Sulawesi 

Selatan. Sebelumnya bernama Kotamadya Ujung Pandang. Kota 

Makassar terkenal sebagai kota "Anging Mammiri", yang berarti “kota 

hembusan angin sepoi-sepoi basah”. Dan juga terkenal dengan "Pantai 

Losari"nya yang indah, yang terkenal sebagai the best of five vista 

sunset of the world karena pengunjung dapat menikmati hembusan 

angin laut yang menyegarkan dan menyaksikan terbenamnya matahari 

serta keindahan panorama laut. Kota yang bersuhu sekitar 22 - 33 oC ini, 

memiliki areal seluas 175,77 km2, Wilayah Kota Makassar terus 

berkembang, khususnya kearah Timur, dimana pembangunan kawasan 

dan infrastruktur terpadu seperti Makassar New Port, Bandara 

Hasanuddin, Jalan Tol Reformasi dan fly-over, Kawasan Industri 

Makassar, Center Point of Indonesia (CPI) dan berbagai mega proyek 

lainnya tengah dilaksanakan. Kota Makassar juga memiliki obyek-obyek 



 
 

wisata yang cukup menarik seperti Fort Rotterdam, Pelabuhan Perahu 

Tradisional Phinisi, makam Pangeran Diponegoro,  Taman Budaya 

Sulawesi, Rekreasi Wisata Bahari, Pagelaran Tarian dan Busana 

Tradisional. Kota yang kaya akan sejarah dan budaya ini menawarkan 

pesona dikala senja. Kawasan pantai menawarkan suasana menarik 

untuk menyaksikan matahari berangsur dan menghilang dibalik horizon 

hingga merah jingga mewarnai suasana sekitar. Awal Kota dan 

bandar  makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan 

niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber 

Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada dibawah 

Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan 

abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang 

bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, yang 

bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan sekitarnya. 

Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, 

mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya 

dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi 

pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat  Gowa-Tallo 

yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang 

untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota 

Makassar. 

Dengan semakin berputarnya roda perekonornian Makassar, jumlah 

penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada 



 
 

pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal 

abad berikutnya. Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan 

daerah¬daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai 

pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga-setengah dasawarsa 

Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah 

masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, 

dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk 

Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan 

wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota 

Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar 

kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan 

perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual 

barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya 

yang dinamis dan kosmopolitan. 

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi 

mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga 

asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota 

provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar-pun semakin menghilang dengan 

kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha 

menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca-

revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk 

meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, 



 
 

lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal 

ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang 

berdasarkan julukan”Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya 

menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru 

pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 

Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 

Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah kurang 

lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha 

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan 

terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79 km2. 

Dengan kecamatan terluas yaitu biringkanaya (48,22 km2) dan tersempit 

yaitu kecamatan Mariso (1,82 km2 ). Sebagai pusat pelayanan di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 

pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, 

laut maupun udara. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari 

permukaan laut. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis 

yang seperti etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, dan 

etnis Mandar. 



 
 

Tabel 4.1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan di kota Makassar 

 

No  Kecamatan Luas (Km²) 

1 Tamalanrea 31,84 

2 Biringkanaya 48,22 

3 Manggala 24,14 

4 Panakkukang 17.05 

5 Tallo 5,83 

6 Ujung Tanah 5,94 

7 Bontoala 2,10 

8 Wajo 1,99 

9 Ujung Pandang 2, 63 

10 Makassar 2.52 

11 Rappocini 9,23 

12 Tamalate 20,21 

13 Mamajang 2,25 

14 Mariso 1,82 

(Sumber Data : Badan Pusat Statistik Makassar. 2014) 

 

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai 

barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" BT dan 

5°00'30,18" – 5°14'6,49" LS dengan luas wilayah 175.77 km2 dengan batas:  



 
 

 Batas Utara  : Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

 Batas Selatan : Kabupaten Gowa 

 Batas Timur  : Kabupaten Maros 

 Batas Barat  : Selat Makassar 



 
 

Gambar  4.1. Peta Kota Makassar 

 

 

(Sumber Data: Badan Pusat Statistik Makassar. 2014) 

 

 

a. Penduduk 

Penduduk Kota Makassar tahun 2014 tercatat sebanyak 

1.352.136 jiwa yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 

perempuan.  



 
 

Tabel  4.2.  Jumlah Penduduk Kota Makassar 

 

No. 
Kode 

wil. 
Kecamatan 

Penduduk Rasio 

Jenis 

Kelamin  Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 010 
Mariso 

28.101 28.307 56.408 
99,27 

 

2 020 
Mamajang 

29.085 30.474 59.560 
95,44 

 

3 030 
Tamalate 

85.279 87.227 172.506 
97,77 

 

4 031 
Rappocini 

74.077 78.454 152.531 
94,42 

 

5 040 
Makassar 

40.616 41.862 82.478 
97,02 

 

6 050 
Ujung Pandang 

12.805 14.355 27.160 
89,20 

 

7 060 
Wajo 

14.415 15.223 29.639 
94,69 

 

8 070 
Bontoala 

26.684 28.030 54.714 
95,20 

 

9 080 
Ujung Tanah 

23.603 23.530 47.133 
100,31 

 

10 090 
Tallo 

67.888 67.686 135.574 
100,30 

 

11 100 
Panakukkang 

70.663 72.066 142.729 
98,05 

 

12 101 
Manggala 

59.008 59.183 118.191 
99,70 

 

13 110 
Biringkanaya 

83.996 85.344 169.340 
98,42 

 

14 111 
Tamalanrea 

51.462 52.713 104.175 
97,63 

 



 
 

Kota Makassar 
667.681 684.455 1.352.136 

97,55 

 

 Sumber Data :  BPS, Makassar.2014 

 

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan 

dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota 

Makassar yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita 

terdapat 97 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar 

dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih 

terkonsentrasi diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 172.506 

jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk, disusul kecamatan 

Biringkanaya sebanyak  169.340 jiwa (12,52%).  

Kecamatan Rapoccini sebanyak 152.531 jiwa (11,28%), dan yang 

terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.160 jiwa 

(2,01%). Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar 

adalah terpadat yaitu 32.730 jiwa/km2 persegi, disusul kecamatan 

Mariso 30.993 jiwa/km2, kecamatan Mamajang 26.471 jiwa/km2.  

Sedang kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan 

kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.272 jiwa/km2, kemudian 

diurutan kedua ada kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan 

penduduk sekitar 3.512 jiwa/km2 terus diurutan ketiga ada kecamatan 

Manggala dengan kepadatan penduduk sekitar 4.896 jiwa/km2, 

kemudian diikuti kecamatan Ujung Tanah dan  kecamatan 



 
 

Panakkukang diurutan keempat dan kelima dengan kepadatan 

penduduk sekitar 7.935 jiwa/km2 dan 8.371 jiwa/km2.  

b. Pendidikan 

Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 459 unit dengan 

jumlah guru sebanyak 6.542 orang dan jumlah murid sebanyak 

145.749 orang. Jumlah SLTP sebanyak 171 unit dengan jumlah guru 

sebanyak 4.630 orang dan jumlah murid sebanyak 59.101 orang. 

Jumlah SLTA 112 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.817 orang, 

jumlah murid sebanyak 65.277 orang.  

c. Kesehatan 

 Kota Makassar terdapat 16 Rumah Sakit, yang terdiri dari 7 

Rumah Sakit Pemerintah/ABRI, 8 Rumah sakit Swasta serta  Rumah 

Sakit khusus lainnya. Jumlah Puskesmas pada tahun 2009, dari 121 

unit puskesmas dapat dikategorikan menjadi 37 puskesmas, 47 

puskesmas pembantu dan puskesmas keliling 37 buah. 

d. Agama 

Tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushalla 

masing-masing berjumlah 923 buah dan 48 buah. Tempat peribadatan 

Kristen berupa gereja masing-masing 137 buah gereja protestan dan 8 

buah gereja katolik. Tempat peribadatan untuk agama Budha dan 

Hindu masing-masing 26 buah dan 3 buah. 

 



 
 

B.  Visi dan Misi Kota Makassar 

1. Visi :  

“Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota 

Dunia" 

 

 

2. Misi : 

a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar 

dunia 

b) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunIa  

c) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas 

bebas korupsi 

a) Masyarakat Sejahtera Standar Dunia 

i. Menuju bebas pengangguran 

ii. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua  

iii. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam  

iv. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah  

v. Sampah kita DIA tukar beras  

vi. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan  

vii. Rumah kota murah untuk rakyat kecil  

viii. Hidup hijau dengan kebun kota 



 
 

b) Kota Nyaman Kelas Dunia 

i. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya  

ii. Bentuk badan pengendali pembangunan kota  

iii. Bangun Waterfront City selamatkan pesisir dan pulau-pulau 

Makassar  

iv. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia  

v. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia  

vi. Bangun Birringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya  

vii. Bangun taman tematik  

viii. Tata total lorong 

c) Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi  

i. Menuju PAD Rp 1 triliun  

ii. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan  

iii. Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun  

iv. Pelayanan publik langsung ke rumah  

v. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan  

vi. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu  

vii. Bebas bayar internet di ruang publik kota "Makassar Cyber City"  

viii. Bentuk Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar. 



 
 

C.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar 

1). Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Makassar agar 

lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan nomenklatur, uraian tugas 

jabatan structural dan non struktural sebagai penjabaran lebih lanjut dari 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, 

dan Peternakan Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota Makassar dan ditegaskan 

melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 tahun 2011 tentang Uraian 

Tugas Jabatan Non Struktural pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar. 

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar   

mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;  

ii. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang;  

iii. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar;   



 
 

iv. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari 

APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;  

v. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan atau lembaga terkait 

lainnya di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan; 

vi. Pembinaan UPTD teknis; dan 

vii. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan 

Kota Makassar untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di 

atas adalah : 

i. Menyusun Rencana Kerja (Renja)Tahunan; 

ii. Menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahunnya;  

iii. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan, 

Pertanian dan  Peternakan Kota Makassar;  

iv. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk bahan 

penyusunan Dokumen  

v. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

setiap tahunnya; 

vi. Menyusun rencana kerja teknis di bidang Kelautan, Perikanan, 

Pertanian dan Peternakan 

vii. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja UPTD teknis 

2). Struktur Organisasi 



 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2009 tentang rincian 

tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di Lingkungan Dinas 

Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, yaitu :  

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat 

3) Bidang Kelautan 

4) Bidang Perikanan 

5) Bidang Pertanian 

6) Bidang Peternakan 

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rajawali 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Paotere 

9) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan  

10)Kelompok Non Struktural  

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah : 

(1) Kepala Dinas  

a) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah 

Kota Makassar;  

b) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum 

pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan 

peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

c) Kepala Dinas mempunyai fungsi :  

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;  



 
 

ii. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan 

jangka panjang;  

iii. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan, 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;  

iv. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang 

bersumber dari APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar 

negeri;  

v. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan atau lembaga terkait 

lainnya di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan; 

vi. Pembinaan UPTD teknis; dan 

vii. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Sekretariat 

a) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan peternakan Kota Makassar di bidang 

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan 

perlengkapan.  

b) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

c) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan 

administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, 

keuangan, dan kepegawaian. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Sekretariat 

mempunyai fungsi : 



 
 

i. Pengagenda dan Pengarsip Surat mempunyai tugas menerima, 

mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat-

surat masuk dan keluar; 

ii. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang 

investaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan 

perpustakaan;  

iii. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum 

dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan 

masyarakat;  

iv. Pengelolaan administrasi keuangan;  

v. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan 

jangka panjang;  

vi. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan 

rencana kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan 

Peternakan Kota Makassar;  

vii. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan 

Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Sekretariat, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

ketatausahaan, rumah tangga, barang investaris, aset, 

perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan 

kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-

undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;  



 
 

b) Sub Bagian Penyusunan Program, yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka 

menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari 

APBD, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri, 

rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja 

tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan  

c) Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan admnistrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, 

pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  

(3) Bidang Peternakan   

a) Bidang Peternakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar di bidang 

peternakan.  

b) Bidang Peternakan  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

c) Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

urusan Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat 

Veteriner (Kesmavet)  serta Produksi dan Agribisnis Peternakan.  

 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Bidang 

Peternakan mempunyai fungsi : 

i. Pengelola Data dan Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan; 

ii. Petugas Kesehatan Hewan (Vaksinasi); 

iii. Petugas Pengamanan Penyidik Penyakit Hewan; 



 
 

iv. Analisis Laboratorium Kesehatan Hewan; 

v. Petugas respon Cepat Kesehatan Hewan; 

vi. Petugas Pengawasan Obat Hewan; 

vii. Petugas Mantri Hewan (Paramedis) 

viii. Analisis laboraturium Kesmavet; 

ix. Petugas pengawasan mutu daging (Meat Inspector); 

x. Petugas pemeriksa dan pengawas Kesmavet; 

xi. Petugas penyidik Mutu Kesmavet. 

xii. Pengelola Data Perternakan; 

xiii. Pengawasan Mutu Pakan (WASTUKAN) 

xiv. Pengawas Bibit Perternakan (Wasbitnak) 

xv. Juru Tangkap Hewan Ternak; 

xvi. Analisis Laboraturium Pakan Ternak; 

xvii. Petugas Pengelola ternak-ternak pemerintah; 

xviii. Petugas Pengelola data tata niaga hewan/ternak. 

Bidang Peternakan mempunyai tugas : 

a. Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) 

i. Pengolah Data dan Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan  

mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengelolaan data dan 

penyediaan informasi pelayanan kesehatan hewan; 

ii. Petugas Kesehatan Hewan (Vaksinasi)  mempunyai tugas 

melakukan kegiatan vaksinasi, pengobatan dan pemberantasan 

penyakit hewan menular(zoonosis); 



 
 

iii. Petugas Pengamanan dan penyidik Penyakit Hewan  mempunyai 

tugas melakukan pemeriksaan/observasi kasus penyakit hewan; 

iv. Analis Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas 

melakukan penelusuran,dan mengidentifiakasi kasus penyakit 

hewani,melakukan pengendalian dserta monitoring perkembangan 

penyakit hewan ; 

v. Petugas respon Cepat Kesehatan Hewan mempunyai tugas 

membantu melaksanakan penelusuran dan identifikasi,dan 

membantu mengendaliakan kasus penyakit hewan. 

vi. Petugas Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melakukan 

pengawasn terhadap obat-obatan terhadap hewan-hewan 

vii. Petugas Mantri Hewan (Paramedis) mempunyai tugas memberikan 

pelayanan medis terhadap hewan-hewan  

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

i. Analisis laboraturium Kesmavet menganalisis dan memeriksa 

bahan pangan asal hewan agar dapat layak dikomsumsi oleh 

masyarakat 

ii. Petugas Pengawasan Mutu Daging (Meat Inspector) mempunyai 

tugas melakukan pengawasan terhadap produk pangan serta 

memberikan keterangan kesehatan daging yang beredar sesuai 

dengan standar kelayakan daging. 

iii. Petugas Pemeriksa dan Pengawas Kesmavet mempunyai tugas 

memeriksa dan mengawasi produk pangan hewan dan hasil olahan 

produk peternakan yang berdedar dan dikomsumsi masyarakat 



 
 

iv. Petugas Penyidik Mutu Kesmavet mempunyai tugas melakukan 

penyidikan terhadap produk pangan yang beredar dan melakukan 

penyitaan terhadap bahan pangan asal hewan apabila terbukti 

tidak memenuhi kriteria layak komsumsi 

c. Seksi Produksi dan Agribisnis  

i. Pengelola data Perternakan mempunyai tugas mengolah data 

lembaga peternakan  

ii. Pengawas Bibit Perternakan (Wasbitnak) mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap bibit peternakan yang beredar 

di pasaran 

iii. Juru Tangkap Hewan Ternak melakukan penangkapan terhadap 

ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota 

iv. Analisis laboraturium Pakan Ternak mempunyai tugas 

menganalisis sampel pakan ternak  

v. Petugas Pengelola Ternak-ternak Pemerintahan mempunyai 

tugas mengelola ternak-ternak dalam pengembangan populasi 

ternak pemerintah 

vi. Petugas Pengelola data tata niaga hewan/ternak mempunyai 

tugas mengolah data  serta menyajikan informasi layanan tata 

niaga hewan dan ternak. 

  



 
 

 

 

 

Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI 
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D. KARTU KELAYAKAN HEWAN KURBAN 

Kartu kelayakan hewan kurban merupakan produk kebijakan Pemerintah 

Kota Makassar yang mengacu dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 

tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan 

Pengenaan Retribusi atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Daging Dalam 

Wilayah Kota Makassar, Pasal 7 ayat (1) : Hewan ternak/daging baik yang 

dipelihara maupun yang akandipotong untuk  dikonsumsi oleh masyarakat, 

harus memiliki tanda bukti pemeriksaan kesehatan hewan (bukti legalisasi 

kesehatan), baik berupa Kartu Kesehatan sesuai format yang berlaku, maupun 

stempel di atas kulit/daging. 

Dalam pantauan penulis, kartu kelayakan hewan kurban tersebut 

didalamnya terdapat identitas dari hewan/ternak (Sapi/Kerbau/Kambing dan 

Domba), yang diperiksa dan didalamnya disebutkan jika hewan tersebut 

dinyatakan “SEHAT” dan “LAYAK”  untuk dijadikan hewan kurban. Kartu 

kelayakan ini diberikan per ekor dari hewan-hewan kurban yang telah 

diperiksa, hal ini sebagai tanda bukti legalisasi kesehatan seperti yang teruang 

dalam Perda Nomor 4 Tahun 2003. 

1).  Tata Cara Seleksi Hewan Kurban 

Hewan kurban dinyatakan sehat dan layak secara kesehatan dan 

syariat adalah sebagai berikut : 

a. Hewan jantan tidak dikastrasi / dikebiri dengan ditandai testis/buah 

zakar masih lengkap 2 (dua) buah dan simetris 

b. Cukup umur : 



 
 

i. Kambing / Domba : Umur lebih dari 1 (satu) tahun ditandai 

dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap 

ii. Sapi / Kerbau : Umur 2 (dua) tahun ditandai dengan tumbuhnya 

sepasang gigi tetap 

c. Sehat  :  

i. Tidak cacact (pincang, mata buta/katarak, telinga rusak, dll) 

ii. Bulu bersih dan mengkilap 

iii. Gerakannya lincah 

iv. Muka cerah 

v. Nafsu makan baik 

vi. Lubang kumlah (mulut, mata, hidung, telinga dan anus) bersih 

dan normal 

vii. Suhu tubuh normal (tidak deman)  39-40oC 

viii. Tinja dan urine normal 

 

2). Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban 

      Tatacara pemeriksaan kesehatan  terhadap hewan kurban dilakukan 

melalui 2 (dua) tahap yaitu : 

a. Pemeriksaan Ante Mortem (Hewan Masih Hidup) adalah sebagai 

berikut  : 

i. Pemeriksaan fisik secara keseluruhan seperti tercantum dalam 

syarat-syarat hewan sehat 

ii. Pengambilan sampel darah untuk diuji/dianalisa kesesehatannya 

di laboratorium 



 
 

iii. Hasil laboratorium dinyatakan “SEHAT”, maka dikeluarkan kartu 

kelayakan hewan kurban oleh Dinas Kelautan Perikanan 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar 

b. Pemeriksaan Post Mortem (Setelah Hewan disembelih) 

i. Pemeriksaanorganoleptis  terhadap daging dan jeroan 

ii. Pemeriksaan limpa apakah normal , kenyal dan tidak terjadi 

pembangkakan atau hancur 

 

3). Mekanisme Kartu Kelayakan Hewan Kurban 

 Seekor ternak/hewan dapat dinyatakan “SEHAT” dan “LAYAK” 

dinyatakan sebagai hewan kurban apabila telah memiliki kartu kelayakan 

hewan kurban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas 

Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar. 

 Prosedur pengeluaran kartu kelayakan hewan kurban adalah sebagai 

berikut : 

a) Petugas melakukan pemeriksaan surat kelengkapan ternak dari daerah 

asal jika berasal dari luar kota Makassar 

b) Setelah surat-surat yang ada syah, kemudian petugas melakukan 

pemeriksaan     terhadap kesehatan hewan(ante mortem) dengan 

melKUKn pemeriksaan fisik atau kasat mata 

c) Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel darah, dan ternak diberi 

tanda sesuai dengan sampel darah yang diambil 

d) Sampel dikirim ke laboratorium veteriner milik Dinas Kelautan perikanan 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, jika tidak ditemukan indikasi 



 
 

penyakit berbahaya, maka diberi tanda lulus uji dan direkomendasikan 

untuk diberi surat kelayakan hewan kurban 

e) Selanjutnya dari hasil uji laboratorium, maka dikeluarkanlah Kartu 

Kelayakan Hewan Kurban yang diberikan dari Petugas Dinas 

f) Kartu kelayakan ini berlaku untuk 1(satu) ekor ternak/hewan. 

g) Kartu kelayakan ini merupakan pelayanan pemerintah kota sebagai 

jaminan kesehatan kepada masyarakat atau warga yang akan 

menyelenggarakan idul adha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini penulis mengurai berbagai hal yang berkaitan dengan 

Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Kelayakan Hewan Kurban di Kota 

Makassar sebagai hasil penelitan yang didapatkan penulis dilapangan. Bagian 

ini pula akan menganalisis dan menjelaskan implementasi penggunaan Kartu 

Kelayakan Hewan Kurban di Kota Makassar  serta menjelaskan faktor-faktor  

yang mempengaruhi Implementasi kebijakan penggunaan Kartu Kelayakan 

Hewan Kurban di Kota Makassar.  

A. Implementasi penggunaan Kartu Kelayakan Hewan Kurban di 

Kota Makassar 

 Bagian ini membahas dan menjawab pertanyaan pertama rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini mencakup mengenai implementasi 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban di Kota Makassar. Untuk 

membahas lebih lanjut bagian ini dianalisa dengan teori yang dikemukakan 

oleh Edward  III  mengenai implematasi kebijakan yaitu dapat dilakukan dan 

diukur dengan melihat (1) komunikasi, (2).disposisi, (3).sikap pelaksana dan 

(4).struktur birokrasi.  

1. Komunikasi  

  Kata atau istilah komunikasi ( dari bahasa inggris “communication” ), 

secara epistemologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa latin 



 
 

communicatus, dan perkataan  ini  bersumber  pada  kata  communis. Kata  

communis  memiliki  makna “berbagi” atau “menjadi milik bersama” yaitu 

usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. 

Komunikasi secara terminilogis merujuk pada adanya proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, yang terlibat 

dalam komunikasi ini adalah manusia (Munir, 2013). 

Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan (stimulus) dalam 

bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak (non-verbal), untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain. Proses komunikasi yang menggunakan 

stimulus atau respon dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tulisan 

selanjutnya disebut komunikasi verbal. Sedangkan apabila proses 

komunikasi tersebut menggunakan simbol - simbol disebut komunikasi non-

verbal (Setiawati, 2008). 

 Komunikasi mempunyai pengaruh dan pengaruhnya yang besar 

didalam sebuah organisasi, tanpa ada komunikasi yang efektif baik didalam 

maupun di luar organisasi maka efektifitas pencapain tujuan atau kinerja 

organisasi yang rendah hal ini sejalan dengan pendapat (Setiawati, 2008).  

yang mengatakan bahwa : didalam kehidupan organisasional pencapaian 

tujuan dengan segala proses remifikasinya membutuhkan komunikasi yang 

efektif, .dengan demikian komunikasi menduduki posisi sentral atau utama 

didalam pencapaian kinerja yang maksimal. Komunikasi merupakan dasar 

manusia, karena dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan 

satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat.  



 
 

     Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan 

berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy 

implementors). 

 Menurut Edward III dalam Winarno (2003 : 126) persyaratan pertama 

bagi implementasi kebijakan  yang efektif adalah bahwa mereka yang 

melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus 

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan atau 

perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus 

akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Jika 

kebijakan-kebijakan ingin diimplemetasi sebagaimana mestinya, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga 

petunjuk itu harus jelas. Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi  

kebijakan yaitu  transmisi, konsistensi dan kejelasan.   

 Dikaitkan dengan implementasi penggunaan Kartu Kelayakan Hewan 

Kurban di Kota Makassar, proses komuniksi dalam hal penyampaian tujuan 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban peneliti dapat mengamatinya 

didalam tiga bentuk meliputi : (a).Transmisi,   (b).Kejelasan dan 

(3).Konsistensi. 

a. Transmisi 

 Transmisi adalah penyaluran informasi dari seorang pejabat yang 

mengimplementasikan kebijakan/keputusan. Dalam  hal ini harus menyadari 



 
 

bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 

pelaksanaanya telah dikeluarkan. Seorang pejabat dalam 

mengimplementasikan kebijakan dapat diukur melalui dua hal yaitu   (i) 

Intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat dan (ii) Tingkat 

penyebaran informasi yang dilakukan pelaksana kepada masyarakat.  

i. Intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat 

 Intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat terutama 

menyangkut implementasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan. Intensitas adalah kekuatan atau kesungguhan 

seseorang dalam mengikuti suatu rangkaian proses untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. Dalam hal mengimplementasikan penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban di Kota Makassar, Kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar mengatakan: 

Berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar yaitu : 

“Pada dasarnya  kami disini  fokus dan rutin menyampaikan informasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban terutama kepada masyarakat atau kelompok-kelompok 

masyarakat yang akan melakukan pemotongan hewan kurban dan 

pengusaha atau penjual ternak, disamping itu juga kepada panitia 

penyelenggara idul kurban, kemudian kami juga memastikan 

penyebaran informasinya sampai kepada masyarakat terutama 

kepada pengusaha ternak dan penyelenggara /panitia penyelenggara 

Idul Kurban. Penyampaian informasi dilaksanakan sebulan sebelum 

pelaksanaan perayaan idhul adha kepada masyarakat dan pengurus 

atau panitia penyelenggara idul adha.   (wawancara, RB, 05 Oktober 

2015) 

 



 
 

Berdasarkan   hasil uraian  kutipan wawancara diatas menun-jukkan 

bahwa intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat dalam hal 

implementasi kelayakan hewan kurban sesuai pernyataan yang 

disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan 

Peternakan Kota Makassar mulai dari struktur paling atas sampai petugas 

lapangan sudah selalu turun menyampaikan atau sosialisasi 

kemasyarakat tentang arti pentingnya dan manfaat penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban   

ii. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan pelaksana kepada 

masyarakat tentang penggunanan kartu kelayakan hewan kurban 

Tingkat penyebaran informasi merupakan hal yang penting dalam 

mengimplementasikan kebijakan terutama dalam hal penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban bagi semua stakeholders yang terlibat. 

Penyebaran informasi  adalah penyebaran pesan yang berisi fakta (data 

yang sesuai dengan kenyataan) sehingga menimbulkan penjelasan yang 

benar dan jelas serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai  

pesan yang disebarkan. Berikut wawancara penulis dengan dengan 

kepala bidang peternakan selaku penanggung jawab teknis kegiatan yaitu 

:  

“Kami melakukan sosialisasi melalui mass media baik cetak maupun 

elektronik juga media sosial seperti WA, Facebook, dan Twitter. 

Selain itu pihak dinas bekerjasama dengan MUI Kota Makassar 

menyelenggarakan sosialsi kepada pengurus masjid dan panitia 

penyelenggara idul adha yang berada di Instansi Pemerintah/ 

BUMN/Swasta yang sering melakukan kegiatan pemotongan hewan 

kurban”. (wawancara AH, 12 Oktober 2015) 



 
 

 

 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa Dinas 

Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar dari segi 

penyebaran informasi mereka sudah melaksanakan sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki mulai dari sosialisasi yang dilakukan dengan 

menggunakan media elektronik maupun cetak serta bekerjasama dengan 

MUI dalam hal melakukan dan memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai kelayakan penggunaan kartu hewan kurban.  

Jika dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh  Edward III 

(1980), dalam penyampain implemetasi kebijakan dari segi transmisi 

maka sudah ada keselarasan teori dengan fakta yang ditemukan pada 

saat penulis melakukan penelitian dilapangan.  

 

b.  Kejelasan  

 Kejelasan adalah petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya 

harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut 

harus jelas. Dalam hal kejelasan pelaksanaan kebijakan penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban di kota Makassar dapat dilihat dan di ukur 

berdasarkan : 

i). Tingkat Kejelasan pesan/Informasi yang disampaikan  

 Kejelasan informasi merupakan hal yang penting dalam hal 

implementasi kebijakan. pada saat turun kelapangan dalam melakukan 



 
 

penelitian  ada fakta yang menarik penulis temui yaitu melalui hasil 

wawancara penulis dengan Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tingkat kejelasan pesan atau 

informasi yang disampaikan oleh petugas dinas, ternyata belum terlalu 

maksimal penyampaiannya, bahkan ada aparat kecamatan yang tidak 

tahu sama sekali tentang kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan 

Kurban di Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan 

Pemerintah Wilayah Kecamatan Bontoala:  

“Saya bertugas sebagai Sekretaris di Kecamatan Bontoala tidak 

mengetahui keberadaan kartu kelayakan hewan kurban, dan 

bagaimana penggunaan kartu tersebut. Kami yang berada di 

Kecamatan hanya berkoordinasi dengan pihak Dinas, dan 

mempersiapkan lokasi penjualan ternak kurban yang sesuai dengan 

ketentuan Pemerintah Kota Makassar, supaya tidak mengizinkan 

penjualan ternak kurban pada jalan-jalan protokol” (wawancara, HB, 

21 oktober 2015)    

 

Berikut kutipan wawancara penulis dengan pihak Pemerintah 

WilayahKecamatan Panakukkang :  

“Mengenai aturan tentang kelayakan penggunaan kartu hewan kurban 

kami tidak tahu pasti apa isinnya, tetapi arahan dan perintah dari 

Pimpinan bahwa dalam rangka ketertiban dan keindahan kota, maka 

pemerintah kecamatan dilarang memberikan izin lokasi penjualan 

ternak kurban pada jalur-jalur protokol. Informasi penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban kami  peroleh  dari koran dan siaran radio.   

(wawancara, HR, 22 Oktober 2015) 

 

Berikut kutipan wawancara Penulis dengan pihak Pemerintah Wilayah 

Kecamatan Tamalanrea :  



 
 

“Kami dikecamatan memang belum mengetahui   mengenai aturan 

itu, cuman kami disini dari pemerintah kecamatan hanya  memberikan 

izin sementara tempat penjualan  kepada para pedagang ternak yang 

ada di wilayah kami   dengan syarat mereka menjual dagangannya di 

lokasi yang telah ditentukan yaitu  pada lokasi tanah kosong , tidak 

berada dipinggir jalan protokol,sehingga tidak menganggu arus lalu 

lintas dan penjual diwajibkan membuat kandang sementara serta 

diwajibkan untuk selalu membersihkan kandang tersebut sehingga 

tempat atau lokasi penjualan tidak terlihat jorok dan 

kotor”(wawancara, MH, 22 Oktober 2015) 

 

Berikut Kutipan wawancara penulis dengan pihak Pemerintah Wilayah  

Kecamatan Tamalate:  

“Semua penjual ternak kurban (kambing) yang ada diwilayah kami, 

menjual ternak tanpa menggunakan kartu kelayakan hewan qurban. 

kami disini belum mengetahui apa isi dari kartu kelayakan hewan 

kurban, yang kami tekankan kepada para penjual ternak adalah 

mereka tidak berjualan diwilayah yang dilarang dan harus dilakukan 

ditempat yang kosong, atau menggunakan  fasilitas umum yang tidak 

mengganggu kepentingan masyarakat yang ada dilingkungan 

ini”(wawancara, SS, 22 Oktober 2015).  

 

Selain itu Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

pihak satuan Polisi Pamong Praja. Berikut kutipan wawancara Penulis 

dengan pihak Anggota satuan Polisi Pamong Praja :  

“Kami tidak mengetahui adanya kartu kelayakan hewan kurban 
yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas 
Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan. Kami hanya 
melaksanakan tugas sebatas membantu pihak Dinas Kelautan 
Perikanan Pertanian dan Peternakan dalam hal pengamanan 
penjualan ternak-ternak kurban yang ada diwilayahnya. Kami 
hanya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, agar 
para penjual ini tidak menggelar daganganya pada tempat-
tempat yang dilarang oleh pemerintah seperti pinggir jalan 
protokol karena akan mengganggu keamanan dan keindahan 
kota”(Wawancara, MP, 21 Oktober 2015) 



 
 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa dalam hal 

tingkat kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan dimasyarakat 

dalam hal implementasi kelayakan penggunan kartu hewan kurban, 

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan 

Peternakan belum sampai kepihak Pemerintah Wilayah Kecamatan serta 

jajaran satuan polisi pamong praja.  

ii) Tingkat kelengkapan pesan/informasi yang disampaikan 

Informasi yang akurat dan dapat dibuktikan belum tentu 

menceritakan keseluruhannya secara lengkap. Kualitas informasi yang 

berhubungan dengan kelengkapan informasi ini yaitu menunjukkan 

seberapa banyak informasi tersebut memiliki hal-hal yang tidak ada atau 

hilang. Dalam hal kelengkapan informasi dalam hal implementasi 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban dikota makassar, masyarakat 

masih  banyak yang belum memahami, tetapi tidak demikian dengan 

sebahagian dari kalangan Panitia Penyelenggara hewan kurban, yang  

menyatakan bahwa informasi mengenai kartu kelayakan hewan kurban 

sudah mereka dapatkan. Berikut kutipan wawancara Penulis dengan 

panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban dimasjid Besar yang 

ada dikota Makassar baik mesjid yang dimiliki oleh Pemerintah ataupun 

swasta yaitu :  

 “Kami Panitia penyelenggra pemotongan hewan kurban sudah 
mengetahi kartu kelayakan hewan kurban, oleh karena itu jika 
mereka yang langsung mengadakan atau membeli hewan 
kurbannya, terlebih dahulu menayakan kepada penjualnya 
keberadaan kartu tersebut, jika ada maka mereka membeli 
ternaknya. Tetapi untuk ternak kurban yang langsung diberikan 
atau disumbangkan oleh orang /kelompok tanpa pembelian 



 
 

melalui mereka biasanya para penyumbang ini memperlihatkan 
kartunya, tetapi ada pula yang  tidak ada kartunya”.( wawan- 
cara, HH,  05 Oktober 2015.) 

 

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan panitia 

penyelenggara pemotongan hewan kurban yang berada didaerah 

pinggiran Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan 

panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban yaitu:  

“Dimesjid kami ini jujur saja bahwa panitia pemotongan hewan 
belum memahami dan mengetahui pasti tertang kartu kelayakan 
hewan kurban itu. Kami menerima saja ternak yang 
disumbangkan oleh setiap kelompok ataupun individu, yang 
terpenting adalah hewan kurban itu terlihat sehat dan tidak 
cacat itulah standar kami menerima ternak yang mau 
dikurbankan oleh masyarakat” (wawancara, MM, 23 September 
2015).  

Dari beberapa penjelasan kutipan wawancara diatas menunjukan 

bahwa dalam komunikasi dilihat dari segi kejelasan informasi 

implementasi penggunan kelayakan kartu hewan kurban ada yang sudah 

mengetahui pasti dan jelas ada juga yang belum mengetahui. Yang 

mengetahui rata-rata panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban 

umunya dari mesjid yang tergolong besar karena berada dan dekat 

dengan pusat kota Makassar sedangkan mereka yang kurang 

mengetahui yaitu pihak pemerintah kecamatan, anggota satuan Polisi 

Pamong Praja serta panitia penyelengga pemotongan hewan kurban 

yang berada dipinggiran Kota Makassar. 

Jika dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh   Edward III 

(1980), bahwa dalam penyampain implemetasi kebijakan dari segi 

kejelasan maka belum ada keselarasan teori dengan fakta yang 



 
 

ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian dilapangan. Hal ini 

terjadi karena kurang terjalinya komunikasi antara instansi satu dengan 

instansi lain misalnya pihak kecamatan dan pihak Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.  

 

c. Konsistensi 

Konsistensi yaitu  upaya implementasi   kebijakan   yang  berlangsung 

efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

Untuk efektifnya Implementasi kebijakan penggunanaan kartu kelayakan 

hewan kurban dikota Makassar dalam pelaksanaannya harus konsisten dan 

jelas. Untuk melihat konsistensi implementasi penggunaan kartu kelayakan 

di kota Makassar dapat lihat dengan:  

i). Tingkat konsistensi informasi.  

Tingkat konsistensi informasi yang didapat oleh masyarakat dalam hal 

implemetasi penggunaan kelayakaan kartu  hewan kurban di Kota 

Makassar merupakan hal yang perlu, dalam hal melihat tercapainya tujuan 

implementasi kebijakan penggunaan kelayakan kartu hewan kurban. 

Berikut kutipan wawancara penulis dengan kepala dinas dan kepala bidang 

peternakan sebagai berikut : 

“Kami selalu mengupayakan penyampaikan informasi 
kemasyarakat terkait implementasi penggunaan kartu kelayakan 
hewan kurban, karena ini adalah salah satu upaya  pelayanan 
kepada masyarakat yang akan melakukan pemotongan hewan 
kurban sehingga diperoleh hewan kurban yang ASUH, oleh 
karena itu kami lakukan agar masyarakat betul-betul 



 
 

mendapatkan serta memahami dengan jelas sesuai aturan 
memperoleh kelayakan hewan kurban” 

Dari uraian kutipan wawancara singkat diatas menunjukan bahwa 

tingkat konsistensi peraturan masyarakat yang didapat sesuai dengan isi 

peraturan implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban.  

ii). Tingkat Konsistensi Antar Pejabat Pelaksana  

Tingkat konsistensi antar pejabat pelaksana sangat diharapkan dalam 

implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban dikota Makassar. 

dalam fakta yang penulis temukan dilapangan bahwa tingkat konsistensi 

antar pejabat pelaksana dalam implementasi penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban dikota Makassar terjalin dengan baik. Berikut kutipan 

wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar:  

“Hal yang terpenting dalam implementasi kartu kelayakan hewan 
kurban  dikota Makassar ini konsistensi antar pejabat pelaksana 
itu perlu mulai dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, 
Petugas Teknis atau dokter hewan dan para medis serta petugas 
lapangan, karena keberhasilan program tergantung konsistensi 
yang terlibat didalamnya”.(wawancara, RB, 05 Oktober 2015) 

 

Dari uraian wawancara diatas menunjukan bahwa Tingkat Konsistensi 

Antar Pejabat Pelaksana Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan 

Peternakan Kota Makassar telah terjalin dengan baik mulai dari Kepala 

Dinas, Kepala Bidang. Kepala Seksi, Petugas Teknis atau dokter hewan dan 

paramedis serta petugas lapangan. 

  



 
 

2. Disposisi/Sikap 

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-

elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu 

menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh 

para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. 

Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari 

suatu kegiatan pembangunan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari 

pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi 

kebijakan yang sesuai dengan tujuan  atau  sasaran. Karakter  penting  yang  

harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen 

yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam 

asa program yang telah digariskan, sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari  

pelaksana  kebijakan  akan  membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Kecenderungan - kecenderungan konsekuensi  penting  bagi  

implementasi  kebijakan  yang  efektif.  Jika para pelaksana bersikap baik 

terhadap suatu kebijakan  tertentu  yang dalam hal ini berarti adanya 

dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan   kebijakan   

sebagaimana   yang   diinginkan   oleh   para pembuat keputusan awal. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap 

implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan 

maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan 



 
 

mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan 

mengalami banyak masalah. 

 Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; yaitu  (a) 

kesadaran pelaksana, (b) petunjuk/ arahan pelaksana untuk merespon 

program kearah penerimaan atau penolakan, dan  (c) inten-sitas dari respon 

tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program 

namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara 

tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara 

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.  

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif 

bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara 

total dalam melaksanakan kebijakan/program.  

Dalam implementasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban dikota Makassar sesuai fakta yang penulis temukan dilapangan dan 

didukung oleh teori  Edward III (1980), ada tiga sikap atau respon terhadap 

implementor yaitu :  

a.  Kesadaran Pelaksana 

Kesadaran Pelaksana dalam implementasi penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban  terutama pemerintah Kota Makassar dalam hal ini 

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar 

sangat paham dengan maksusd dan tujuan penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban. Berikut kutipan wawancara penulis dengan kepala bidang 

peternakan selaku penanggung jawab teknis di lapangan :  



 
 

“Dari awal sejak dirumuskan ini kebijakan terlebih dahulu sudah 
melakukan beberapa pemetaan terutama untuk manfaat 
penggunaan kartu kelayakan hewan kurban disetiap kecamataan. 
Tujuannya tentu tidak lain agar masyarakat dapat mengkonsumsi 
daging hewan kurban dengan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)  
sesuai dengan syariah   islam. Petugas kami pada umummnya 
mereka sudah memahami tentang aturan ini sehingga   kebijakan 
ini dapat disampaikan kepada masyarakat dengan baik 
“(wawancara, AH, 12 Oktober 2015) 

 

  Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa kesadaran 

pelaksana dalam implentasi penggunaaan kartu kelayakan hewan kurban 

sangat memahami dengan jelas. 

b.  Petunjuk/arahan pelaksana 

Petunjuk/arahan Pelaksana kepada implentor sangat memungkinkan 

tercapainya tujuan sasaran. Pemerintah Kota Makassar dalam hal 

mengupayakan tercapainya tujuan sudah melakukan dengan maksimal. 

Berikut kutipan wawancara penulis dengan petugas lapangan/medis adalah 

sebagai berikut : 

„‟Arahan-arahan yang kami terima dari pimpinan adalah bahwa 
masyarakat  membeli hewan kurban yang telah memiliki kartu 
kelayakan hewan kurban yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan 
Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar. Akan tetapi 
masih juga kita temukan para pengusaha ternak dan masyarakat  
yang masih cuek dengankeberadaan kartu ini”. (wawancara, SM, 
12 Oktober 2015) dan (wawancara, RT, 21 Oktober 2015) 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa petunjuk 

arahan mengarah pada pelaksaanan program tidak mengalami hambatan. 

Umumnya masyarakat menerima penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban. Akan tetapi mereka belum memahami bahkan masih ada 



 
 

sebahagian yang cuek terhadap pelaksaanaan program implementasi 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban.   

c. Intensitas respon Implementor. 

Intensitas respon implementor pada implementasi penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban dikota Makassar  ada yang merespon dengan baik 

dan adapula yang belum merespon dengan baik. Berikut kutipan wawancara 

penulis dengan pengusaha hewan ternak yang merespon baik terkait 

implementasi hewan kurban :  

“Pada dasarnya kartu kelayakan hewan kurban sangat bermanfaat 
bagi penjualan ternak kami, karena konsumen atau pembeli selalu 
menanyakan keberadaan kartu kelayakan hewan kurban. Karena 
menurut mereka ternak kami dijamin  layak sebagai hewan kurban 
karena sebelum diberikan kartu tersebut, petugas dari dinas 
kelautan perikanan pertanian dan peternakan kota makassar 
terlebih dahulu memeriksa kesehatan dan kondisi setiap ekor 
ternak kami jadi kami pengusaha ternak merasa terbantu juga 
dengan adanya kartu hewan kurban ini”. (wawancara, DN,LL,HS, 
23 September 2015 ; wawancara, HI, HL,HP,DG, 30 September 
2015) 

 

Selanjutnya penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan 

pengusaha / penjual ternak yang   belum perduli dengan kartu kelayakan 

hewan kurban. Berikut kutipan wawancara penulis dengan masyrakat yang 

masih belum perduli dengan penggunaan kartu kelayan hewan kurban : 

“ Kami tidak terlalu membutuhkan ada atau tidak kartu itu,  karena  
selama ini pembeli tidak mempertanyakannya, mereka hanya 
bertanya bagaimana keadaan ternaknya apa sudah cocok untuk 
jadi hewan kurban.  Jadi bagi kami ada ataupun tidak kartu 
masyarakat masih membeli hewan ternak yang kami jual” 
(wawancara,DG, DJ,AY,HJ, 23 September 2015) dan 
(wawancaraHG,HS,DL,DC, 1 Oktober 2015) 
 



 
 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan intensitas respon dari 

para implementor terutama dari masyarakat pengusaha/penjual ternak  

kurban ada yang merespon dengan baik dan ada juga yang belum 

merespon dengan baik. Masyarakat yang merespon dengan baik 

berkeyakinan bahwa dengan adanya kartu kelayakan hewan kurban dapat 

menjamin ternak yang mereka jual pasti terjamin kesehatannya karena pasti 

sudah melalui prosedur pemeriksaan. Sebaliknya masyarakat yang belum 

merespon dengan baik beranggapan bahwa biar tidak ada kartu kelayakan 

hewan kurban jualan ternak mereka masih tetap laku karena  pembeli 

hewan ternak tidak  mempermasalahkan walaupun tidak dilengkapi dengan 

kartu kelayakan hewan kurban.  

Jika dihubungkan dengan teori   Edward III (Tahir, 2014 ; 68-69), dalam 

implentasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan kurban, ternyata 

sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan 

publik, jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif,  para 

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan 

dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus  

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.. Dari 

pembahasan tentang disposisi, penulis sudah menemukan keselarasan teori 

dengan fakta yang ditemukan pada saat  melakukan penelitian dilapangan.  

 

3. Sumber daya 



 
 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari 

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber 

daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan 

kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah 

sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok 

sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalannya telah 

teruji  , implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

Sumber daya merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

mengimplentasikan sebuah kebijakan. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas 

dan konsistennya  implementasi program dan bagaimana akuratnya 

komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 

program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen 

sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi 

yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan  sebagaimana 

yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai 

untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena 

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah 

meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. 



 
 

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan 

kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena 

kebijakan   merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam 

melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus.  Informasi 

merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk 

informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan 

kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang 

harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada 

peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa 

tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. 

Kekurangan informasi/ pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan 

memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, 

atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan in-efisien. 

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu 

terhadap peraturan pemerintah yang ada. 

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk 

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, 

maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan 

kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang 

mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban dikota Makassar adalah sumber daya. Sumber daya 

yang ada pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota 



 
 

Makassar harus memadai. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Dinas 

Kelautan Perikanan Pertanian dan Pertanian Kota Makassar sebagai berikut: 

“Kami  mengakui masih kekurangan  sumber daya baik dari SDM 
maupun SD finansialnya, jumlah petugas yang ada hanya sebanyak 
37 orang  yang terdiri dari 4 orang dokter hewan, 20 orang sarjana 
peternakan, 5 orang paramedis dan 8 orang nonteknis, yang harus 
melayani 14 kecamatan dan 114 kelurahan, hal ini juga tidak 
didukung dengan jumlah dana yang cukup. Namum untuk menyikaip 
kekurangan jumlah petugas maka  kami bekerjasama dengan pihak 
PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia) dan Fakultas 
Kedokteran UNHAS”(wawancara, RB, 5 oktober 2015) 

 

 Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa sumber daya 

yang ada di kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota 

Makassar belum memadai. Hal ini dibuktikan masih minimnya sumber daya 

finansial (anggaran) dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas 

Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar. Untuk 

mencapai tujuan implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban 

tentunya pihak Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota 

Makassar harus   mampu menghadirkan sumber daya yang memadai.  

Menurut Edward III, dalam Tahir (2014 : 66-67) bahwa sumber daya yang 

penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang 

diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan  dalam penyesuaian lainnya yang terlibat 

didalam implementasi ; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini 

dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan ; dan berbagai fasilitas (termasuk 

bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau dengan 

memberikan pelayanan. Sumberdaya yang tidak cukup akan berarti bahwa 



 
 

undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan 

peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. 

Jika dihubungkan dengan teori  Edward III dalam penyampaian  

implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban dilihat dari sumber 

daya  yang ada belum ada keselarasan antara teori dengan fakta yang yang 

ditemukan pada saat melakukan penelitian dilapangan. Hal ini dibuktikan 

dengan belum maksimalnya sumber daya Dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar untuk  mendukung  penerapan  implementasi 

kebijakan penggunaan kartu kelayakan kurban. 

 

4. Struktur Birokrasi 

 Membahas bagian pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat 

dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, 

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang 

dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial 

maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan 

kebijakan. Birokrasi  merupakan  salah satu bagian  yang paling sering 

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu 

struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Winarno, 

2003: 126-151). 

Struktur  birokrasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah 



 
 

mekanisme, dalam   implementasi   kebijakan   biasanya   sudah   dibuat   

standart   operation procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak 

melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur 

birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi 

yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas 

organisasi menjadi tidak fleksibel.  

Peraturan   Daerah   merupakan   suatu   produk   hukum   daerah   yang 

bentuknya bersifat pengaturan yang sudah masuk dalam wilayah teknis 

pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP, berbeda dengan kebijakan yang 

berbentuk program yang harus mempunyai prosedur dan standar operasional 

agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai 

sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan 

program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari 

dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas 

program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung 

program.  Berikut kutipan wawancara penulis dengan kepala Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar : 

“Sejak terbentuknya nomenklatur  Peternakan, maka kami 
mendukung kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah 
nomor 4 tahun 2003, secara struktur birokrasi   intansi kami ini 
pasti mendukung kebijakan ini. Karena sebelum kebijakan ini 
dibuat pasti di lingkungan internal dulu kami godok peraturan ini. 
Jadi dari kami tidak ada masalah dengan penggunaan kartu 
kelayakan hewan kurban. Semua unsur pimpinan pasti 



 
 

mendukung sepenuhnya program ini. Karena tugas kami memberi 
pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang akan 
melaksanakan perayaan idul adha, dimana diharapkan mereka 
memperoleh hewan kurban yang layak dan sehat, sehingga 
masyarakat   mengkonsumsi daging yang Aman Sehat Utuh dan 
Halal (ASUH) ”.(wawancara, RB, 5 oktober 2015) 

 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa dalam hal 

struktur birokrasi instansi sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan 

penggunaan kelayakan kartu hewan kurban. Semua unsur pimpinan yang ada 

dalam lingkup internal Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan 

Kota Makassar mendukung program yang ada. 

Jika dihubungkan dengan teori  Edward III dalam Tahir (2014 ; 70-71) 

yang menyatakan bahwa meskipun sumberdaya untuk mengim-plementasikan 

kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus 

dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih 

dihambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi birokrasi dapat 

menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas 

implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak 

orang. Dalam penyampain implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban dilihat dari struktur birokrasi  sudah ada keselarasan teori dengan fakta 

yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian dilapangan. Hal ini  

dibuktikan dengan kesiapan  pimpinan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar serta koordinasi dan kerjasama dengan 

berbagai pihak dalam menerapkan kebijakan penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban di Kota Makassar.   

 



 
 

B. Faktor yang mempengaruhi penggunaan Kartu Kelayakan Hewan 

Kurban di Kota Makassar 

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang 

mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan 

lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, 

menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada 

tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih 

rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan 

kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-

masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga 

walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi 

mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat 

diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau 

hambatan. 

Pada bagian penulis ini akan menguraikan dan menganalisa rumusan 

masalah yang kedua pada penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban dikota Makassar, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban dikota makassar yaitu : (1).Faktor Pendukung dan (2) Faktor 

Penghambat. 

 

1. Faktor Pendukung 

Menurut Edward III (dalam Tahir, 2014:62), keberhasilan penerapan  suatu 

implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator memahami apa 



 
 

yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus 

disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. Disisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung 

oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi implementator dan sumber daya finansial. 

Mengacu kepada teori yang ada penulis mencoba memilah faktor-faktor 

yang mendukung implementasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban dikota makassar yaitu : (a) Perda No 4 tahun 2003, (b) Animo 

masyarakat yang  menyelenggarakan hewan kurban dan (c) Kemampuan 

Aparat Pelaksana 

 

a). Perda No 4 tahun 2003 

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut 

dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemerataan pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untuk peningkatan 

pelayanan dan pemberdayaan daerah dalam rangka kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan kebijakan penggunaan kartu  kelayakan hewan 

kurban, pemerintah didukung oleh suatu peraturan yang merupakan payung 

hukum yang melandasi implementasi kebijakan tersebut. 

 Peraturan Daerah kota makassar nomor 4 tahun 2003 tentang Ketentuan 

perizinan usaha di bidang peternakan dan pengenaan retribusi atas 

pemeriksaan kesehatan hewan serta daging dalam wilayah kota makassar,  



 
 

merupakan payung hukum pemerintah kota makassar dalam hal ini Dinas 

Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan melaksanakan   kebijakan 

pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Perda 

Nomor 4 tahun 2003  mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian dan Peternakan yaitu : 

“ Sejak terbentuknya nomenklatur  Peternakan, kami mendukung 
kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 
2003,  karena   kebijakan ini dibuat untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang akan 
melaksanakan idul adha. Tujuan pelayanan ini adalah untuk 
memberikan jaminan  rasa aman sehingga mereka dapat 
memperoleh hewan yang sehat dan layak untuk kuban dan 
masyarakat mengkonsumsi daging kurban  yang ASUH (Aman Sehat 
Utuh dan Halal) ”.(wawancara, RB, 5 oktober 2015) 

 

  b). Animo masyarakat menyelenggarakan hewan kurban 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, masyarakat yang sudah terbuka 

dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaharuan dibandingkan 

dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional (Tahir, 2014 ; 78).   

Kecenderungan masyarakat muslim dikota makassar untuk mengadakan 

hewan kurban semakin meningkat, hal ini terlihat dengan munculnya kelompok-

kelompok masyarakat membentuk arisan untuk membeli hewan kurban. 

Peningkatan minat masyarakat  seperti ini, merupakan dukungan yang besar 

terhadap diterapkan kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan kurban, 

mengingat penggunaan kartu kelayakan ini sebagai salah satu jaminan 



 
 

pemerintah kota memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan 

membeli dan mengkonsumsi hewan kurban. 

Berikut  hasil wawancara penulis dengan masyarakat penyumbang hewan 

kurban sebagai berikut : 

“Alhamdulillah dalam tiga tahun ini kami sekeluarga selalu melakukan 

pemotongan hewan kurban, kami membeli langsung hewan kurban di 

langganan saya. (wawancara NY, 29 september 2015) ; “Saya sudah dua 

tahun berturut-turut secara kolektif membeli hewan kurban dengan 

kelompok arisan ibu-ibu di kompleks perumahan kami”. (wawancara IW,HZ, 

23 september 2015) 

 

Animo masyarakat yang tinggi untuk membeli hewan kurban  tersirat dari 

hasil wawancara penulis dengan pengurus dan panitia penyelenggara idul 

adha baik mesjid maupun instansi / lembaga sebagai berikut : 

“Dalam tiga tahun terakhir minat jamaah dan warga yang ada disekitar 

masjid untuk menyerahkan hewan kurban meningkat, hal ini terlihat dari 

jumlah hewan dan kelompok arisan kurban yang terus bertambah”, bahkan 

ada kelompok warga yang langsung menyerahkan hewan-hewan  

kurbannya kepada kami tanpa melalui kelompok yang ada di tempat 

kami”(wawancara MM, AA, HH, 23 september 2015 dan 19 oktober 2015)  

 

Adapun  wawancara penulis dengan penjual hewan kurban yang ada di 

kota makassar   yaitu : 

“Saya punya langganan tetap dari tahun ke tahun, mereka rata-rata berasal 

dari kantor atau bank, ada juga yang kelompok keluarga . Mereka membeli 

disini karena tahu kalau barang kami  sudah diperiksa oleh Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar jadi sudah aman. Dari 

tahun ke tahun stok barang kami bertambah karena permintaan pembeli 

yang naik”. (wawancara DN,LL,HS, 23 september 2015 ; wawancara, 

HI,HL,HP,DG, 30 september 2015) 



 
 

 

Dari hasil wawancara diatas, maka terlihat bahwa animo dan minat 

masyarakat akan kebutuhan hewan kurban di kota makassar meningkat, hal ini 

menjadi lahan dan pasar penjualan hewan yang potensil dikota makassar. 

Dengan peningkatan penjualan hewan kurban ini, merupakan salah satu yang 

dukungan   diterapkannnya kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban dikota makassar. 

  

c).  Aparat pelaksana 

Aparat pelaksana atau implementor merupakan salah faktor  pendukung  

yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak 

diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan 

penting   dimiliki oleh aparat pelaksana. Menurut Edward III dalam Winarno 

(2003:142-143) jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap 

positip atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 

dengan keputusan awal. 

Berikut  kutipan wawancara kami dengan petugas lapangan Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar 

“Sebelum melaksanakan tugas, kami diberi arahan dan petunjuk 
teknis pelaksanan pemeriksaan hewan kurban agar ada kesatuan 
gerak dan tindak dalam pelaksanaannya nanti.Kami juga 
diperintahkan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak aparat 
kecamatan sebelum memulai aktifitas, hal ini dimaksudkan agar tidak 
terjadi kesalahan komunikasi dengan pihak-pihak yang  terkait ”. 



 
 

(wawancara, SM, 12 Oktober 2015) dan (wawancara, RT, 21 Oktober 
2015) 
 

Dari hasil wawancara kami terlihat komitmen para pelaksana Dinas 

Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar sangat 

mendukung kebijakan penggunaan kartu hewan kurban.  

Selain komitmen dari aparat pelaksana dalam mendukung kebijakan 

tersebut, ketrampilan dan  kualitas aparat dalam melaksanakan proses 

impementasi penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, 

terutama jika menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan 

ketrampilan khusus. Dengan demikian memberikan indikasi bahwa aparat 

pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya 

implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya 

akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat 

komitmen aparat pelaksana merealisasikan tujuan yang tertuang dalam suatu 

kebijakan publik. Dukungan ketrampilan pelaksana sangat diperlukan dalam 

implentasi kebijakan.  

Menurut Tahir (2014), bahwa salah satu syarat utama agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus 

dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan 

kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi 

semacam ini harus akurat dan dipahami oleh para pelaksana. 



 
 

Jika membandingkan antara teori dengan fakta yang penulis dapatkan   

dalam penelitian ini, sudah terdapat korelasi antara teori yang ada dengan 

situasi penelitian kami dimana faktor yang mendukung keberhasilan pe-

nerapan  suatu implementasi kebijakan adalah komitmen dan dukungan 

kompetensi aparat pelaksana.  

 

2. Faktor Penghambat 

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang 

mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan 

lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, 

menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada 

tatanan implementasipun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih 

rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan 

kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-

masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga 

walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi 

mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat 

diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau 

hambatan. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan faktor penghambat yang 

mempengaruhi  implementasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban dikota Makassar. Ada beberapa faktor penghambat yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan  penggunaan kartu kelayakan hewan 



 
 

kurban dikota makassar yaitu : (a). Perilaku kelompok sasaran     dan (b). 

Keterbatasan sumber daya. 

 

a. Perilaku kelompok sasaran   

Aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan 

publik adalah perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. 

Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan diterapka,  kelompok 

sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola 

implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru 

diimplementasikan, akan terjadi perubahan  pada sikap, finansial, 

cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan 

menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.  Masalahnya, lebih 

banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, 

baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya 

memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh 

pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam 

hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan 

yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat 

yang sudah turun temurun. 

Perilaku kelompok sasaran dalam implentasi penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban dikota Makassar merupakan kendala yang sangat 



 
 

serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Makassar dalam hal 

ini dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar. 

khususnya masyarakat penyumbang hewan kurban. Berikut kutipan 

wawancara penulis dengan masyarakat penyumbang hewan kurban 

mengenai pengetahuan mereka terhadap penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban : 

“Kami menyerahkan pembelian hewan kurbannya kepada 
pengurus masjid / panitia sehingga kami tidak mengetahui apakah 
hewan yang dibeli oleh pengurus / panitia masjid memiliki kartu 
kelayakan hewan kurban  atau tidak memiliki kartu kelayakan 
hewan kurban”.(wawancara,HZ, RS, 23 september 2015; 
wawancara, MK,IW, 19 Oktober 2015) 

 

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan 

masyarakat penerima / konsumen daging hewan kurban. Berikut kutipan 

wawancara penulis dengan masyarakat konsumen hewan kurban:  

“Kami tidak mengerti dan tidak tahu apakah daging kurban yang 
kami terima  telah memiliki  kartu kelayakan hewan kurban 
ataupun tidak, karena kami menerima daging dari panitia atau 
pengurus mesjid sudah dibungkus dengan plastik”.(wawancara, 
DN,AT, RD, 28 September 2015).  

  
Disisi lain wawancara terhadap penyumbang hewan kurban 

adalah masyarakat secara perorangan yang menyerahkan langsung 

kepada panitia atau memotong dan membagi-bagikan daging 

ternaknya secara langsung tanpa melalui panitia. Berikut wawancara 

kami : 

“ Saya membeli hewan kurban dipenjual langganan saya, saya 
tidak tahu apakah hewannya telah memiliki kartu kelayakan 
hewan kurban karena yakin dengan penjualnya, dan mereka 
membeli dari luar kota makassar (wawancara, NY, 29 



 
 

September 2015) dan Saya membeli langsung ke penjualnya 
tanpa mempertanyakan ada tidaknya kartu kelayakan hewan 
kurban, kemudian saya bawa ke mesjid untuk dipotong 
(wawancara, SK, 22 Oktober 2015) 
 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa  perilaku 

masyarakat baik penyumbang hewan kurban ataupun masyarakat 

konsumen daging hewan kurban tidak mempersoalkan ada atau tidak ada 

kartu kelayakan hewan kurban. Disini terlihat jelas bahwa masyarakat tidak 

menganggap penting keberadaan kartu kelayakan hewan kurban, sehingga 

masyarakat acuh tak acuh dengan kebijakan penggunaan  kartu kelayakan 

hewan kurban.  

Ketidak pedulian warga atau sebagian masyarakat kelompok sasaran, 

disebabkan masih minimnya pengetahuan mereka akan manfaat dan 

pentingnya penggunaan kartu kelayakan hewan kurban. 

Disisi lain penulis menemukan ketidakpedulian dan ketidaktahuan 

masyarakat atau kelompok masyarakat, disebabkan rendahnya 

pengetahuan dan kurangnya informasi yang mereka terima  tentang 

penggunaan kartu kelayakan kurban. Penulis melihat sosialisasi dan 

penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan. Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar belum sepenuhnya terjangkau kepada 

masyarakat sebagai target kebijakan pemerintah, hal ini disebabkan masih 

kurang dan tidak intensnya penyebaran informasi maupun sosialisasi 

tentang penggunaan kartu kelayakan hewan ini.  

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sosialisasi (Munir, 2013), merupakan 

suatu wadah yang dapat digunakan sebagai proses belajar dan perubahan 



 
 

perilaku masyarakat. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa 

dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi 

dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di 

mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam 

menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses 

yang terus terjadi selama hidup kita. Salah satu yang menghambat proses 

berjalannya implementasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban di kota Makassar karena kurangnya sosialisasi dimasyarakat. 

Dari hasil wawancara kami dengan kelompok sasaran dalam hal ini 

masyarakat, pengurus / penyelenggara idhul adha, pada umumnya mereka 

belum paham dan mengerti apa manfaat dari kebijakan penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban. Kondisi ini menyulitkan petugas Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian dan Peternakan dalam menjalankan kebijakan 

penggunaan kartu kelayakan kurban, mengingat sebelum dikeluarkannya 

kartu kelayakan tersebut oleh petugas dinas, terlebih dahulu mereka 

melakukan pemeriksaan terhadap ternak/hewan yang akan dijadikan 

hewan kurban. 

Ketidaktahuan masyarakat ini juga disebabkan masih kurangnya 

informasi  penggunaan kartu kelayakan hewan kurban yang dilakukan oleh 

Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.   Hal 

ini terlihat dari sikap masyarakat dan sebahagian penjual ternak kurban 

yang bermasa bodoh akan keberadaan kartu kelayakan hewan kurban. 

Kurangnya  waktu  dan intensitas sosialisasi, rendahnya  anggaran 

untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya perhatian/minat aparat 



 
 

pelaksana di luar Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan 

(Pemerintah Kecamatan dan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja) 

terhadap Peraturan Daerah ini menyebabkan penyampaian informasi 

kepada masyarakat masih terkendala. 

Menurut Edward III bahwa Implementasi kebijakan publik agar dapat 

mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa 

yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian 

tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan 

pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui 

sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu 

penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. 

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa kelompok sasaran masih belum 

mengerti dan mengetahui informasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan 

kurban, walaupun di tingkat pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas 

Kelautan, Perikanan. Pertanian & Peternakan Kota Makassar,  telah 

melakukan komunikasi kepada kelompok sasaran, tetapi hasilnya belum 

memadai. Karena ketidak tahuan dari kelompok sasaran dalam hal ini 

masyarakat dan petugas/panitia penyelenggara idul adha, sehingga 

implentasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan kurban belum 

berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian   ini terdapat korelasi 

teori dan temuan dilapangan dalam implementasi kebijakan penggunaan 

kartu kelayakan hewan kurban  belum efektif disebabkan karena adanya 



 
 

penyampaian dan pemahaman tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang 

tidak jelas dari implementor sehingga  tujuan dan sasaran kebijakan tidak 

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran. 

 

b. Keterbatasan Sumber Daya 

Menurut Edward III (Tahir, 2014), Keberhasilan implentasi kebijakan 

harus didukung oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.   

Sumberdaya yang tidak cukup akan berarti bahwa kebijakan tidak akan 

diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan 

yang layak tidak akan dikembangkan. 

Aparat pelaksana atau implementor merupakan salah satu sumberdaya 

manusia  yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak 

diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan 

penting yang dimiliki oleh aparat pelaksana,  dalam hal ini diperlukan 

pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang 

efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya 

perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut.   

Terbatasnya ketersediaan jumlah aparat pelaksana dalam implentasi 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban dikota Makassar merupakan 

faktor kendala dalam implemetasi penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban di Kota Makassar, sesuai fakta yang penulis temukan dilapangan 

bahwa jumlah aparat pelaksana yang dimiliki dinas Kelautan Perikanan 



 
 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar sangat terbatas. Berikut kutipan 

wawancara penulis dengan kepala dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar :  

“Kami akui jumlah petugas tidak setara dengan jumlah 
lokasi/mesjid yang di pantau dalam wilayah kota makassar. 
Belum lagi ternak yang masuk menjelang H-1 idhul adha, semua 
ini menyulitkan kami untuk melakukan pemeriksaan dan 
pemantauan serta memerlukan skill khusus dari petugas” 
 

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa ketersediaan 

aparat pelaksana yang dimiliki oleh dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar masih sangat minim atau terbatas. Hal ini 

tentunya harus segera diatasi karena dapat  menghambat proses 

implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban dikota Makassar.  

Dukungan sumber daya lain dalam mendukung suatu program akan 

dapat terimplementasi dengan baik, jika didukung oleh sumber daya yang 

memadai, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi 

program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan 

menemui kesulitan.  

Keterbatasan sumberdaya finansial atau anggaran,  menjadi salah satu 

kendala yang dihadapi oleh  dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan 

Peternakan Kota Makassar, mengingat minimnya  sumberdaya finansial 

tersebut yaitu rendahnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah 

kota makassar untuk mendukung kegiatan ini. Berikut kutipan wawancara 

penulis dengan kepala dinas kelautan perikanan pertanian dan peternakan  

kota makassar yaitu :  



 
 

“Minimnya anggaran merupakan kendala yang tidak bisa kami 
hindari, anggaran yang ada belum mencukupi  sepenuhnya 
pelaksanaan kegiatan  teknis   dilapangan”. 
 

Berdasarkan uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa 

sumber daya yang dimiliki oleh dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan 

Peternakan Kota Makassar belum memadai, terutama   ketersedian dan 

alokasi anggaran yang minim pada dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar. 

Dari hasil wawancara kami dengan dinas Kelautan, Perikanan, 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, Nampak jelas bahwa 

ketersediaan  sumberdaya baik manusia maupun anggaran masih sangat 

kurang sehingga berdampak teerhadap keberhasilan pelaksanaan 

implementasi kebijakan penggunaan kartu kelayakan kurban, hal ini senada 

dengan Tahir (2014 : 67) yang mengatakan bahwa faktor sumberdaya 

mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena 

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-

aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut 

tidak akan efektif. Dengan demikian implementasi kebijakan penggunaan 

kartu hewan kurban belum berjalan seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan 

Usaha Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan 

Kesehatan Hewan dan Daging Dalam Wilayah Kota Makassar 

 



 
 

BAB VI 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   SIMPULAN 

 Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelasakan pada 

bab sebelumnya maka penulis menarik  simpulan sesuai dengan  

permasalahan yang diteliti yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2003 

tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan 

Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Daging Dalam Wilayah 

Kota Makassar pada pasal 7  tentang penggunaan kartu kelayakan hewan 

kurban adalah  sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil  simpulan 

bahwa Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2003 tentang 

Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan 

Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta 

Daging Dalam Wilayah Kota Makassar pada pasal 7  ayat (1) 

tentang penggunaan kartu kelayakan hewan kurban sudah di 

implementasikan namun belum maksimal dan banyak kendala 

dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki. Adapun 

indikator yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah 

(Perda) No. 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di 

Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan 

Kesehatan Hewan serta Daging Dalam Wilayah Kota Makassar 



 
 

pada pasal 7  tentang penggunaan kartu kelayakan hewan kurban 

sudah di implementasikan namun belum maksiamal sebagai 

berikut :  

a. Komunikasi,  belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan  

sehingga baik aparat pelaksana maupun masyarakat belum 

mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing. 

b. Disposisi, hal ini berkaitan dengan sikap dan konsistensi 

implementor   yang   terkesan   masih mengabaikan   peraturan 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban di kota Makassar. 

c. Sumber daya, yang ada di kantor Dinas Kelautan, Perikanan, 

Pertanian dan Peternakan Kota Makassar belum memadai. Hal 

ini dibuktikan masih minimnya sumber daya finansial dan 

kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar. 

d. Struktur      birokrasi,     instansi sepenuhnya mendukung 

implentasi kebijakan penggunaan kelayakan kartu hewan 

kurban. Semua unsur pimpinan yang ada dalam lingkup internal 

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota 

Makassar mendukung program yang ada, namun implementor 

belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya. Masih ada tumpang tindih pada wilayah kerja. 



 
 

2. Faktor yang mempengaruhi penggunaan Kartu Kelayakan 

Hewan Kurban di Kota Makassar yaitu : 

a. Faktor Pendukung : 

Dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban dikota makassar,  terdapat faktor-

faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut 

yaitu : (i) Perda Nomor 4 tahun 2003 ; sebagai payung 

hukum pelaksanaan kebijakan, (ii) Animo masyarakat 

menyelenggarakan hewan kurban; meningkatkan minat 

masyarakat dalam pembelian hewan kurban  dan (iii) Aparat 

Pelaksana  ; adanya kominten dan kompetensi dari aparat 

pelaksana Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan 

Peternakan Kota Makassar dalam mengimplementasikan 

kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan kurban. 

b. Faktor Penghambat : 

Terdapat faktor yang menghambat keberhasilan implentasi 

kebijakan penggunaan kartu kelayakan hewan kurban 

dikota makassar, adalah : (i) Perilaku kelompok sasaran ; 

yang belum mengetahui dan memahami kebijakan 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban akibat masih 

minimnya atau kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan 

oleh Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan 

Kota Makassar, dan (ii) Keterbatasan sumberdaya ; dimana 



 
 

terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang kompeten  

serta minimnya sumberdaya finansial atau rendahnya 

alokasi anggaran pada Dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

dan Peternakan Kota Makassar.  

 

B. SARAN  

 Berdasarkan   kesimpulan   yang   penulis   uraikan   diatas   maka   

perlu merekomdasikan  saran-saran sebagai berikut : 

a. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini  Dinas Kelautan, 

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar harus 

benar-benar konsisten dalam mengimplementasikan penggunaan 

kartu kelayakan hewan kurban, agar masyarakat benar-benar 

mengetahui tentang peraturan penggunaan kartu kelayakan 

hewan kurban diKota Makassar  

b. Diharapakan kepada stakeholder untuk mengindahkan  aturan 

yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Perda tentang 

penggunaan kartu kelayakan hewan kurban sebagai suatu produk 

hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

c.  Untuk melengkapi sumber daya petugas  dan anggaran yang 

masih kurang, perlu diusulkan kepada Pimpinan Pemerintah Kota 

Makassar peninggkatan alokasi anggaran dan penambahan 



 
 

jumlah petugas medis dan paramedik serta melakukan  

kerjasama yang intens dengan pihak ketiga dalam hal ini 

Perguruan Tinggi 
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