
BAB IV 

 

DESKRIPSI OBYEK DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek 

 

4.1.1 Gambaran Umum Intansi 

 

A. Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan 

Bubutan Surabaya ini berada pada titik akses yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat. Yaitu di Jl. Koblen Tengah No 22 Kota Surabaya. Dengan 

adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Kecamatan Bubutan 

mengedepankan Standar Pelayanan yaitu tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

teratur. 

Adapun Bagian Kecamatan yang melayani masyarakat yaitu : 

 

• Bidang Kinerja Kecamatan Bubutan meliputi : 

1. PELAYANAN PRIMA 

2. VERIFIKASI DATA PENDUDUK 

3. PELAYANAN WARIS 

4. PERCEPATAN PELAYANAN E-KTP 

5. REMBUK LPMK 

• Terdapat 9 Pelayanan dalam Kecamatan Bubutan yaitu : 
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1. Registrasi dan Verifikasi Pencatatan Biodata Penduduk 

2. Registrasi dan Verifikasi Penerbitan Kartu Keluarga 

3. Registrasi dan Verifikasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik 

4. Registrasi dan Verifikasi Penerbitan Surat Keterangan Pindah 

5. Registrasi dan Verifikasi E-Legalisir 

6. Perekaman KTP Elektronik 

 

 

Adapun Visi dam Misi Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

sebagai berikut : 

Visi : “ Cerdas Dalam Pelayanan “ 

Misi : 

1. Mewujudkan Pemerintahan Dalam Berkeadilan, Transparan, Dan 

Akuntabel Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegrasi, 

Berkompeten, Efisien Dan Profesional 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Masyarakat Miskin 

Melalui Fasilitas Kebutuhan Dasar Penataan Dalam Pembinaan Pkl Serta 

Usaha Informal Lainnya 

3. Mewujudkan Penataan Lingkungan Kota Yang Bersih, Sehat , Hijau, 

Nyaman Dan Berkelanjutan Bagi Warga Kota 

4. Meningkatkan Kualitas Pendddikan Berwawasan Kebangsaan Dan 

Kualitas Global Yang Terjangkau Bagi Warga Serta Menyiapkan Generasi 

Muda Yang Siap Menghadapi Tantangan Kemajuan Zaman. 
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Motto : “ ALWAYS LISTENING ( MENDENGAR ) ” 

 

“ ALWAYS UNDERSTANDING ( MEMAHAMI ) 

 

B. Satpol PP Kota Surabaya 

 

Satpol PP Kota Surabaya Di Bentuk Berdasarkan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. 

Adapun visi misi Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai 

berikut : 

Visi : “Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang Memberikan Rasa Aman, 

Tentram, dan Kondusif untuk Melaksanakan Aktifitas Keseharian Bagi 

Warga Kota.” 

Misi : “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum dengan Personil yang 

Profesional.” 

 

 

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

 

A. Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

 

1. Kepala Kantor Kecamatan 

 

Kepala Kantor Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk 
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menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi : 

 

1. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

3. Pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- 

undangan; 

4. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

5. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 

7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 

kelurahan; 

8. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang 

tugas dan fungsinya; 

10. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan 

fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai 

standar yang ditetapkan. 

 

2. Sekretariat 

 

Menurut Peraturan walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Dalam pasal 4 ayat (1) huruf B 
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mempunyai tugas melakssanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang 

Kesekretariatan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan 

program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di 

lingkungan Kecamatan. 

Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, 

Sekretaris Kecamatan: 

1. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana 

strategis, program dan kegiatanserta penyusunan laporan tahunan kecamatan 

2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan sekretariat. 

3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian 

kecamatan. 

4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan 

kecamatan. 

5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat. 

 
3. Kepala Sub Bagian Keuangan 

 
Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok membantu 

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan 

kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk 

meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub 

Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 

2.Pelaksanaan administrasi keuangan kecamatan. 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan. 

4. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 
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4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan surat- 

menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi 

kepegawaian di lingkungan dinas.Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian 

mempunyai fungsi : 

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

2. Pengkordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. 

3. Pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian. 

 
5. Seksi Pemerintahan 

 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 

Kecamatan dalam melaksanakan Tugas administrasi dan koordinasi kerja 

sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi 

Pemerintahan mempunyai fungsi : 

1. Melaksanakan administrasi kependudukan 

2. Melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi 

3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi di 

bidang tata 4. pemerintahan 

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan 

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
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6. Seksi Kesejahteraan Rakyat 

 

Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok membantu 

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas monitoring, pemantauan 

dan pengkoordinasian di bidang olahraga, kesehatan, pendidikan, sosial, 

kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, 

seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 

1. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

 

2. Memonitoring, pemantauan dan pengkoordinasian bantuan sosial 

dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang miskin 

3. Pelaksanaan program di bidang Kesejahteraan Rakyat 

 

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang Kesejahteraan 

Rakyat 

5. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 

Kesejahteraan Rakyat 

 

 

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok 

membantu sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas monitoring, 

pemantauan, dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umunm. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 
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1. Membantu Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota 

2. Melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 

 

3. Pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana aset milik daerah 

 

4. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan 

masyarakat 

5. Pelaksanaan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum 

 

 

 
8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

 

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok 

membantu sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas pelaksanaan, 

monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidangketahanan pangan 

dan pertanian, koperasi dan usaha mikro dan di bidang pekerjaan umum, 

pematusan, lingkungan hidup komunikasi dan informatika, kebersihan dan 

ruang terbuka hijau, perhubungan, cipta karya, tata ruang perumahan rakyat 

dan kawasan pemukiman. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang sebagaimana dimaksud 

diatas, seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan program di bidang perekonomian 

 

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di 

bidang perekonomian 
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3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian 

 

4. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

 

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan ( musrenbang ) di 

tingkat Kecamatan 

6. Melaksanakan penyusunan program di bidang pembangunan 

 

7. Pelaksanaan program di bidang pembangunan 

 

8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang pembangunan 

9. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan 

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

 

 

B. Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

 

Tugas Pokok Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah 

 

Tugas :Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas pembantuan. 

Fungsi : 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja 

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 



Seksi 

an Dan 

 

 
Seksi 

Dan 

Ketertiban 

 
Seksi 

Rakyat 

 
Seksi 

 

 

 

Umum Dan 

 

 

 

Bapak Camat 
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3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 

A. Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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Seksi Teknis 
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Seksi Operasi Dan 

Pengadilan 

Seksi Pelatihan 

Dasar 

Bidang 
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Bidang Ketertiban Umum 

Dan Ketentraman 

Masyarakat 

Bidang 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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Sub Bagian 

Umum Dan 

Kepegawaian 
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4.1.4 Data Monografi Penduduk 

 

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Bubutan 

Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Bubutan Tahun 2021, 

Memiliki jumlah penduduk sebesar 107736 Orang yang dibagi terdiri 5 

keluruhan, yaitu keluruhan Bubutan 14949 orang, keluruhan Gundih 30123 

orang, keluruhan Jepara 27881 orang, Keluruhan Tembok Dukuh 27709, 

Keluruhan Alon Alon Contong 7074 orang. Berdasarkan data yang penulis 

dapat, profil wilayah Kecamatan Bubutan dapat dilihat dalam table di bawah 

ini : 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Bubutan Tahun 2021 

 

KELURAHAN 
JUMLAH 

PENDUDUK 

BUBUTAN 14949 

GUNDIH 30123 

JEPARA 27881 

TEMBOK 

DUKUH 

27709 

ALON ALON 

CONTONG 

7074 

 

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Masyarakat di wilayah Kecematan Bubutan pada umumnya, mata 

pencaharian lebih cenderung bergantung pada wiraswasta, Mengurus Rumah 

Tangga, dan yang paling Parah yaitu tidak bekerja. Mata Pencaharian 

Kecamatan Bubutan dapat dilihat dalam table di bawah ini : 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018 

No Pekerjaan Jumlah 

1 Tidak Bekerja 25518 



45 

 

 

 

2 Mengurus Rumah 

Tangga 

21394 

3 Pensiunan 656 

4 ASN 1203 

5 TNI/PORLI 522 

6 Krayawan Swasta 31279 

7 Wiraswasta 5018 

8 DLL 2611 

 

 

c. Tingkat Pendidikan Penduduk 

Penduduk Kecematan Bubutan rata-rata mempunyai pendidikan tinggi, 

terbukti dengan banyak pekerjaan yang layak di lihat Dari tabel 4.2 pekerjaan 

banyak yang menjadi pegawai negeri dan TNI/Porli itu membuktikan 

Penduduk Kecematan Bubutan Tingat Pendidikan tinggi, jumlah Siswa dan 

Mahasiswa di Tahun 2021 yang terdaftar Sebesar 19689 orang, Siswa dan 

Mahasiswa Kecamatan Bubutan dapat dilihat dalam table di bawah ini : 

KELURAHAN JUMLAH 

BUBUTAN 
2817 

GUNDIH 
5436 

JEPARA 
5109 

TEMBOK 

DUKUH 

4983 

ALON ALON 

CONTONG 

1344 

 

4.1.5 Penyuluhan Operasi Patuh Masker dan Patroli wilayah 

Kecamatan Bubutan bulan Juni 2021 
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Kepala Kantor Kecamatan Bubutan bersama Kepala Satpol PP 

Bubutan, Kepala Polsek Bubutan, Kepala Koramil Bubutan Kota Surabaya 

mengadakan sosialasasi operasi yustisi pelaksanaan pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kepada masyarakat kecamatan 

bubutan, bahwa operasi yustisi ini di fokuskan untuk pada pemegakan 

protokol kesehatan(prokes) berupa pemakian masker dan masyarakat di 

larang berkrumun di tempat umum. Sosialisasi di intruksiakan setiap kepala 

kelurahan untuk di hambau untuk warganya untuk mentaati prokes ini. 

Dalam pelaksanaan operasi yustisi ini, satpol PP dan jajaran lainya 

langsung turun di lapanagan untuk bertindak secara langsung terjun 

masyarakat untuk mendisplinkan masyarakat dalam mentaati kebijakan 

perwali Kota Surabaya ini. Operasi penyuluhan berupa memberikan masker 

ke masyarakat pengguna jalan yang tidak memakai masker, soasialisasi ke 

perusahaan yangtidak mentaati prokes, soailisasi ke rumah makan yang tidak 

mentaati prokes, dan penjual warung kopi dan pasar. 

Dalam melakukan implementasi peningkatan disiplin dan penegakan 

hukum protokol kesehatan Kecematan Bubutan kota Surabaya, Kecamatan 

Bubutan bekerjasama dengan Kelurahan dan OPM 3 Pilar yaitu TNI/Porli 

dan Satpol PP Kecamatan Bubutan. Jadwal Operasi tersebut di jelaskan pada 

tabel sebagai berikut : 

No Hari ke Tempat Petugas Keterangan 

1 Pertama kelurahan 

Tembok 

dukuh 

- lurah, Kasi Tratib, 

Kasatgas linmas 

kelurahan Tembok 

dukuh 

OPM 3 Pilar 

- Satpol PP 

kecamatan 

- Polsek 
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   - Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

- satpol PP kecamatan 

- DPU Bina Marga dan 

Pematusan Kota 

Surabaya 

- Inspektorat Kota 

Surabaya 

- BPBL Kota Surabaya 

- Suraya 34 

Bubutan 

- Koramil 

Bubutan 

2 Kedua Kelurahan 

Gundih 

- lurah, Kasi Tratib, 

Kasatgas linmas 

Kelurahan Gundih 

- Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

- satpol PP kecamatan 

- DPU Bina Marga dan 

Pematusan Kota 

Surabaya 

- Inspektorat Kota 

Surabaya 

- BPBL Kota Surabaya 

- Suraya 34 

OPM 3 Pilar 

- Satpol PP 

kecamatan 

- Polsek 

Bubutan 

- Koramil 

Bubutan 

3 Ketiga kelurahan alun 

alun contong 

- lurah, Kasi Tratib, 

Kasatgas linmas 

kelurahan alun alun 

OPM 3 Pilar 

- Satpol PP 

kecamatan 
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   contong 

- Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

- satpol PP kecamatan 

- DPU Bina Marga dan 

Pematusan Kota 

Surabaya 

- Inspektorat Kota 

Surabaya 

- BPBL Kota Surabaya 

- Suraya 34 

- Polsek 

Bubutan 

- Koramil 

Bubutan 

4 Keempat kelurahan 

Jepara 

- lurah, Kasi Tratib, 

Kasatgas linmas 

kelurahan Jepara 

- Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

- satpol PP kecamatan 

- DPU Bina Marga dan 

Pematusan Kota 

Surabaya 

- Inspektorat Kota 

Surabaya 

- BPBL Kota Surabaya 

- Suraya 34 

OPM 3 Pilar 

- Satpol PP 

kecamatan 

- Polsek 

Bubutan 

- Koramil 

Bubutan 

5 Kelima kelurahan 

Bubutan 

- lurah, Kasi Tratib, 

Kasatgas linmas 

OPM 3 Pilar 

- Satpol PP 
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   kelurahan Bubutan 

- Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas 

- satpol PP kecamatan 

- DPU Bina Marga dan 

Pematusan Kota 

Surabaya 

- Inspektorat Kota 

Surabaya 

- BPBL Kota Surabaya 

- Suraya 34 

kecamatan 

- Polsek 

Bubutan 

- Koramil 

Bubutan 

 

 

4.1.6 Daftar Pemberlakuan Protokol Kesehatan Oleh Kecamatan 

Bubutan Bulan Juli 

No Tanggal Jumlah 

pelanggaran 

Jenis 

Pelanggaran 

Denda 

Administrasi 

Keterangan 

Barang Bukti 

1 01-06- 

2021 

9 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

8 jumlah 

KTP & 1 Sim 

C di sita 

2 03-06- 

2021 

6 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

6 KTP di sita 

3 07-06- 

2021 

6 (Perorangan) 

tidak 

150.000 per 

Orang 

6 KTP di sita 
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   memakai 

masker 

  

4 09-06- 

2021 

1 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

KTP di sita 

5 10-06- 8 (Perorangan) 150.000 per 8 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

6 11-06- 1 (Perorangan) 150.000 per KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

7 12-06- 1 (Perorangan) 150.000 per KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

8 13-06- 2 (Perorangan) 150.000 per 2 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

9 14-06- 5 (Perorangan) 150.000 per 5 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   
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10 15-06- 

2021 

3 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

3 KTP di sita 

11 20-06- 

2021 

11 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

11 KTP di 

sita 

12 17-06- 

2021 

3 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

3 KTP di sita 

13 18-06- 

2021 

2 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

2 KTP di sita 

14 20-06- 

2021 

7 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

7 KTP di sita 

15 21-06- 

2021 

2 (Perorangan) 

tidak 

memakai 

masker 

150.000 per 

Orang 

1 KTP dan 1 

SIM A di sita 

16 22-06- 

2021 

6 (Perorangan) 

tidak 

150.000 per 

Orang 

6 KTP di sita 
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   memakai 

masker 

  

17 23-06- 2 (Perorangan) 150.000 per 2 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

18 25-06- 1 (Perorangan) 150.000 per 1 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

19 27-06- 4 (Perorangan) 150.000 per 4 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

20 30-06- 2 (Perorangan) 150.000 per 2 KTP di sita 

 2021  tidak Orang  

   memakai   

   masker   

Jumlah 80 Pelanggaran 

 

Data tabel di atas merupakan data pelanggaran operasi yustisi di 

Kecamatan Bubutan selama bulan juli. Dalam kasus ini masyarakat masih 

banyaknya pelanggar protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari, terdapat 

80 kasus dalam bulan juli, walaupun sudah terhitung rendah dari pada bulan 

sebelumnya, kesadaran masyarakat masih kurang, maka dari itu operasi 

yustisi ini sangat penting untuk menanggakkan Perwali yang penulis akan 

bahas. 
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4.2 Penyajian Data 

 

Penyajian data merupakan uraian yang menjelaskan tentang 

fakta dan informasi dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang 

telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan.Data yang disajikan harus jelas agar mudah 

dibaca dan di pahami.Penyajian data ini diperoleh melalui wawancara 

dengan Bapak Eko (Camat Bubutan Kota Surabaya), Ibu Umi (Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bubutan Kota Surabbaya), 

dan Bapak Suyanto (Pelanggar protokol kesehatan).Untuk  

mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perwali 

Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokal Kesehatan Dalam 

Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 Di Kota Surabaya. Dalam penyajian data ini, peneliti 

menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan untuk 

mendeskripsikan hasil wawancara terkait dengan penelitian. Untuk 

data primer penelitir melakukan wawancara dengan Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Staf 

kecamatan, dan Pelanggar protokol kesehatan, sedangkan untuk data 

sekunder peneliti mengambil berdasarkan kebijakan Perwali No 67 

Tahun 2020 terkait penelitian ini. 

Untuk merealisasikan pelaksanaan Operasi Yustisi ini dalam 

rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol 

kesehatan, Satpol PP perlu menetapkan tujuan pelaksanaan operasi 

yustisi yang akan dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. 

Tujuan operasi yustisi ini ditetapkan untuk meningkatkan kedisiplinan 
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masyarakat terhadap protokol kesehatan yang berlaku.Disamping itu 

juga memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar 

protokol kesehatan. 

Adapun tujuan pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan 

oleh petugas Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabayaadalah 

”Meningkatnya Kasus Positif Covid-19 yang ada di wilayah 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya”. Hal ini dalam rangka memutus 

rantai persebaran virus covid-19. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

petugas Satpol PP menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai 

terlebih dahulu. Berikut ini adalah data-data yang didapatkan 

langsung oleh peneliti melalui metode dokumentasi di Kantor 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yang berkaitan dengan 

Implementasi Kebijakan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 Tentang 

Penerapan Protokal Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan 

Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota 

Surabaya.Peneliti juga melakukan wawancara untuk manggali 

informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan 

melihat pelaksanaan Operasi Yustisi yang sesuai dengan model 

implementasi Teori George C. Edward menyebutkan bahwa : 

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, Struktur 

Birokrasi. Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan 

kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu, Isi 

Kebijkan, Informasi, Dukungan dan Pembagian Potensi. Dan 

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor pendukung yaitu 

: Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan- 

keputusan    badan-badan    pemerintah.    Adanya    kesadaran   untuk 
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menerima kebijakan . Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat 

secara sah,konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Sikap menerima 

dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai 

dengan kepentingan pribadi, Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang 

akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. 

(Suggono, 1994). Maka Penliti akan memaparkan Hasil wawancara 

yang telah di lakukan oleh peniliti dengan indaktor di atas. 

A. Teori Edward III pelaksanaan implementasi Perwali Kota 

surabaya Nomor 67 

1. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksana 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman Komunikasi Bubutan 

dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka 

Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di 

Kota Surabaya sebagai berikut : 

“ Awalnya kami sudah memberikan sosialisasi serta 

pembagian masker kepada masyarakat, tetapi masih banyak 

masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak 

memakai masker. Kami melakukan ini karena Perwali Nomor 

67 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa masyarakat wajib 

mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker untuk 

memutus rantai mata penyebaran covid-19, untuk itu kami 

melakukan operasi yustisi demi keselamatan kita bersama. 
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Maka dari itu kami juga ber koordinasi dengan Satpol PP, 

Polsek Bubutan, Koramil Bubutan untuk menjadi forum dari 

permasalahan ini.Kami berharap juga untuk kedepannya 

masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 

adanya operasi yustisi ini.”(Wawancara.Jumat, 11 Juni 2021) 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman Penerapan 

Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan 

Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Sebelumnya dari pihak Polsek Bubutan sudah melakukan 

operasi yustisi, setelah itu dari pihak para pelanggar emosi 

dan keberatan karena mereka tidak setuju dengan sanksi 

administratif yang terlalu tinggi, lalu kami dari Satpol PP 

juga ikut menangani masalah ini, selain itu juga ada dari 

pihak Koramil.Kami juga membuat Forum untuk 

permasalahan ini, untuk memberi sosialisasi dan 

pengarahan kepada masyarakat. Dan kedepannya dari 

Satpol PPmasyarakat lebih patuh akan protokol kesehatan. 

Untuk mengurangi penyebaran covid-19”.(Wawancara. 

Senin, 14 Juni 2021) 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman komunikasi dalam 

implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka 
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Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di 

Kota Surabaya sebagai berikut : 

“komunikasi antara pemerintah harus masyarakat harus 

saling terjaga mas, supaya dalam melakukan operasi yustisi 

pihak bisa menyelesaikan masalah dengan tepat, supaya 

masyrakat bisa taat dengan peraturan yang ada, petugas 

harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

supaya masyarakat sadar pentingnya menjaga protokol 

kesehatan di tengah wabah ini” 

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto sebagai Pelanggar 

Tidak Memakai Masker di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

di lapangan terhadap penmahaman komunikasi dalam implementasi 

Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan 

Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya 

sebagai berikut : 

“komunikasi ini sangat penting mas, apalagi ke saya mas, 

saya tahu kalau ada wabah virus ini, tapi ya gitu mas, jika 

teman saya enggak memakai masker ya saya juga enggak, 

maka dari itu sosialisasi dari pemerintah menurut saya sangat 

penting, supaya saya bisa mengerti pentingnya menjaga 

kesehatan ini mas” 

2. Sumberdaya 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 
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Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman Sumber 

Daya dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam 

Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 Di Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Untuk sumber daya manusia dari petugas Satpol PP sendiri 

sudah cukup memadai dalam permasalahan pelaksanaan 

operasi yustisi ini, kami sangat bergerak cepat untuk 

penanganan operasi yustisi di lapangan. Peralatan juga sudah 

sangat memadai karena di bantu dengan adanya forum. Dan 

untuk dana operasionalnya memang ada”.(Wawancara. Senin, 

14 Juni 2021) 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman Sumber Daya dalam 

implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka 

Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di 

Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Untuk sumber dayanya pasti dari TNI/Porli dan Satpol PP, 

untuk sumber dayanya kita tidak ada yang ikut campur mas, 

karena kita fokus ke pelayanan masyarakat” 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya pemahaman Sumber Daya dalam 

implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka 
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Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“sangat perlu mas dalam pelaksanaan ini mas, tapi saya 

kurang tahu betul ya mas, padahal mereka sudah mempunyai 

petugas yang cukup dan dapat dana dalam operasi yustisi ini, 

tapi entah kenapa koq masih banyak oknum dalam 

pelaksanaan ini mas, bahkan menurut saya kinerja belum 

maksimal, nyatanya banyak masyarakat ketika di kunjung 

kemudian di tutup dan setelah pergi kemudian buka lagi, dan 

paling anehnya yang di tindak bukan pemiliknya tapi 

pembelinya” 

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto sebagai Pelanggar 

Tidak Memakai Masker di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

di lapangan terhadap pemahaman Sumber Daya dalam implementasi 

Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan 

Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Kami selaku masyarakat yang terjaring operasi yustisi 

sebenarnya tidak setuju dan sangat keberatan jika para pelanggar 

dikenakan sanksi denda administratif yang sangat tinggi, ya kalau di 

tindak swab masall dan cuman disita KTP ataupun dihukum push-up 

di tempat masih di batas wajar karena dianggap melanggar protokol 

kesehatan yang berlaku.akan tetapi jika dikenakan pembayaran 

administratif yang jumlahnya segitu saya rasa sangat membebani 

masyarakat.” 
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3. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman Disposisi Atau Sikap 

Para Pelaksana dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan 

dalam Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“ Untuk Kecamatan Bubutan sendiri setuju dengan adanya 

Perwali Nomor 67 Tahun 2020 yang mewajibkan masyarakat 

memakai masker dalam beraktivitas diluar rumah di 

karenakan yang di awal tadi sudah saya jelaskan, yang paling 

utama adalah untuk keselamatan kita bersama. Akan tetapi 

yang namanya suatu kebijakan pasti ada yang pro dan ada 

yang kontra, bagi para pelanggar protokol kesehatan ini pasti 

sangat tidak setuju karena di rasa pemerintah memberikan 

sanksi yang sangat membebani yaitu penyitaan KTP serta 

pembayaran administratif, maka dari itu kenapa para 

pelanggar protokol kesehatan ini merasa emosi pada saat 

ditindak oleh petugas operasi yustis dikarenakan terjaring 

operasi yustisi tidak memakai masker. Dari pihak Kecamatan 

sendiri waktu para pelanggar mengambil KTP di Kecamatan, 

kami menyikapinya biasa sebab pasti akan ada 

ketidakterimaan dari para pelanggar protokol kesehatan, dan 

kami pun juga tetap berusaha untuk memberi masukan supaya 

tidak terulang kembali kejadian yang dirasa membebani 

masyarakat “.(Wawancara. Jumat, 11 Juni 2021) 
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Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman Disposisi 

Atau Sikap Para Pelaksana dalam implementasi Penerapan Protokol 

Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai 

Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai 

berikut : 

“ Kami dari Satpol PP sangat kaget karena masyarakat yang 

melanggar protokol kesehatan sangat banyak dan jumlahya 

meningkat, pelanggaran protokol kesehatan ini masalah yang 

cukup besar di wilayah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

karena para pelanggar tetap saja menghiraukan himbauan 

dari pemerintah maupun Satpol PP sehingga semakin banyak 

masyarakat yang melanggar protokol kesehatansampai saat 

ini.”. (Wawancara. Senin, 14 Juni 2021) 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya pemahaman Disposisi Atau Sikap Para 

Pelaksana dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam 

Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Banyak petugas yang mengabaikan ini mas, padahal ketika 

petugas terjun ke masyrakat itu harus melakukan tugas 

dengan benar, tetapi banyak petugas yang  tidak 

mempedulikan arahan sesui intruksi, bahkan sikap pelaksana 
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kadang tidak sesui, sehingga masyarakat sangat geram 

terhadap petugas, sehingga membuat citra buruk kepada 

masyarakat” 

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto sebagai Pelanggar 

Tidak Memakai Masker di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

di lapangan terhadap pemahaman Disposisi Atau Sikap Para 

Pelaksana dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam 

Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

““Kami selaku masyarakat yang terjaring operasi yustisi 

sebenarnya tidak setuju dan sangat keberatan jika para 

pelanggar dikenakan sanksi denda administratif yang sangat 

tinggi, ya kalau di tindak swab masall dan cuman disita KTP 

ataupun dihukum push-up di tempat masih di batas wajar 

karena dianggap melanggar protokol kesehatan yang 

berlaku.akan tetapi jika dikenakan pembayaran administratif 

yang jumlahnya segitu saya rasa sangat membebani 

masyarakat.” 

4. Struktur Birokrasi 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman struktur 

birokrasi dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam 

Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 
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“Struktur birokrasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja 

Kecamatan Bubutan saat ini sudah menerapkan Standart 

Operating Procedure (SOP) yang sesuai dengan undang- 

undang yang berlaku serta memiliki struktur organisasi yang 

tidak terlalu rumit, sehingga aktivitas organisasi mudah dalam 

pengawasannya.” (Wawancara, Senin 14 Juni 2021) 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap pemahaman struktur birokrasi  

dalam implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“struktur birokrasi dalam peningkatan disiplin dan 

penegakkan hukum protokol kesehatan semua lapisan 

pemerintah harus mentaati pelaksanaan ini, sehingga dalam 

pengimplementasian ini bisa lancar dan sukses” 

B. Faktor Penghambat dalam implementasi peningkatan disiplin 

dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecematan Bubutan 

kota Surabaya 

1. Isi Kebijakan 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat isi 

kebijakan dalam implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam 
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Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“ Menurut Bu Umi, dalam isi kebijakan ini sudah jelas 

tentang penanganan covid 19 yang terutama bagi masyarakat 

surabaya terutama bagi masyarakat Bubutan untuk selalu 

memakai masker dan jaga jarak. Tapi masih banyak 

penghambat dalam isi kebijakan ini, terutama dalam 

pelaksanaan penangan covid 19. Terutama dalam hal 

penindakan langsung ke masyarakat bubutan, saya sebagai 

kepala satpol PP disini, saya dan anak buah saya langsung 

terjun ke lapangan ke semua daerah kecamatan bubutan, 

untuk selalu melaksanakan kebijakan ini” 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat isi kebijakan dalam 

implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Menurut saya isi kebijakan sudah jelas, tapi ya masih ada 

penghambat dalam kebijakan ini tergantung pelaksana 

kegiatan dan masyarakat mau di ajak kerjasama tidak, sudah 

terbukti kan mas banyak pelanngar protokol kesehatan di 

kecamatan Bubutan ini, ini menimbulkan Bahwa dalam 

orientasi pelaksanaan petugas dan masyarakat masih ada 

masalah, maka dari itu perlu dorongan petugas dan 
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masyarakat untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan 

implemtasi kebijakan Perwali ini” 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghambat isi kebijakan dalam 

implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“di perwali ini menurut saya mas sudah terarah, sasaran dan 

kebijakan ini sudah jelas. tapi kembali lagi jika pelaksana 

banyak yang menggunakan hak wewenangnya untuk 

memanfaatkan situasi ini ya pastinya masyarakat pasti marah 

mas” 

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto sebagai Pelanggar 

Tidak Memakai Masker di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

di lapangan terhadap penghmabat isi kebijakan dalam implementasi 

Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan 

Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“penghambat isi kebijakan ini ya itu mas membebankan 

masyarakat, apalagi saya ini sebagai pelanggar protokol 

sangat kecewa dengan kebijakan ini, padahal masker saya 

jatuh mas, kemudian ada razia Satpol saya kena mas, untung 

saya punya uang untuk membayar, seumpama orang lain tidak 

membawa masker dan dia tidak bekerja kena razia terus 
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gimana, masak ya harus bayar, tolonglah pemerintah jangan 

membani rakyat” 

2. Informasi 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat Informasi 

dalam implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“ informasi adalah masalah utama, karena informasi ini 

sebagai acuan kita dalam pelaksanaan, sering kali kita salah 

komunikasi dengan petugas dan petugas lainya, apalagi kita 

bekerjasama dengan TNI/Porli otomatis dalam pelaksanaan 

banyak sekali komunikasi yang simpang siur ” 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat Informasi dalam 

implementasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“informasi mungkin bisa di bilang penghambat besar, 

informasi adalah hal yang pertama yang harus di perhatikan 

dalam Pelaksanaan implementasi Perwali ini mas, jika ada 

salah satu informasi yang tidak valid mungkin menjadi sebuah 
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kesalahan fatal mas, pernah kemarin terjadi mas, yang di 

mana kejadian ini di laporkan warga untuk menindak lajuti di 

sebuah cafe yang dimana masih buka di atas jam 22.00 lebih, 

kemudian petugas mengunjungi cafe tersebut ternyata cafe 

tersebut sudah mentaati peraturan sudah tutup di bawah jam 

22.00 mas. Maka dari itu informasi itu sangat penting mas” 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghambat Informasi dalam 

implementasi peningkatan Penerapan Protokal Kesehatan dalam 

Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Penghambat besar informasi bagi masyarakat terutama 

saya mungkin lebih kurang fahamnya masyarakat tentang 

Perwali ini, teurtama denda yang sangat besar seharga RP. 

150.000 sehingga menimbulkan kebencian kepada petugas 

pelaksana, padahal petugas yang dimana hanya untuk 

menjalankan tugas yang telah di berikan dan masyrakat 

bubutan ini masih banyak yang tidak mentaati peraturan, 

sehingga banyaknya pelanggar protokol kesehatan” 

3. Dukungan 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Umi sebagai Kasatpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Satpol PP 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat Dukungan 

dalam implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 
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Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Dalam pelaksanaan untuk penangan Covid 19 ini, masyrakat 

sekarang sudah tidak taat lagi taat dengan protokol kesehatan 

mas, apalagi di tempat warung kopi, ketika aja yang 

melaksanakan tugas banyak anak muda yang tidak memakai 

masker, dan akhirnya kita di memberikan masker kepada anak 

muda tersebut, bukan hanya itu saja, masyarakat juga banyak 

yang mengadakan acara, kalau di bilang dukungan 

masyarakat dulunya antusias sekarang menurun drastis mas, 

saya hanya lah seoarang petugas, apa yang di amatkan atasan 

kita turuti mas” 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat komunikasi dalam 

implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Penghambat dukungan ya semua elemen mas. Dari 

pemerintah maupun masyarakat, sekarang sudah mulai lemah 

mas, dan akhirnya sekarang kasus Covid 19 naik lagi, maka 

dari itu dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat di 

butuhkan mas, jika hanya pemerintah aja yang hanya 

mendukung pelaksanaan ini, jika masyarakat banyak yang 

tidak mendukung ya percuma mas, karena sekarang 
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masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan virus ini, 

padahal varian virus ini sudah mulai banyak. Maka dari 

perlunya antusias masyarakat untuk membangun lagi dan 

menjaga protokol kesehatan, dan pemerintah saling 

mendukung dengan adanya penanganan secara konkreat” 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghambat Dukungan dalam 

implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Penghambat dukungan pastinya itu banyak faktor mas, 

mulai dari masyarakat yang sudah tidak taat dengan protokol, 

dan pemerintah kebijaknya sudah lemah sehingga banyak 

masyrakat sekarang sudah menghiraukan atau mengabaikan 

protokol kesehatan mas” 

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto sebagai Pelanggar 

Tidak Memakai Masker di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya 

di lapangan terhadap penghmabat Dukungan dalam implementasi 

peningkatan Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“ya apa mas mau dukungan kebijakan ini, masyarakat aja 

sudah tidak percaya kepada pemerintah. Kayak gini mas 

banyak rumah makan yang di datangin untuk segera di tutup
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4. Pembagian Potensi 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat Pembagian Potensi 

dalam implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“Sebenernya kita hanya di tugaskan aja mas, awalnya banyak 

petugas yang tidak bisa memahami dengan pelaksanaan 

protokol kesehatan, tetapi dengan seiringnya waku banyak 

petugas yang sudah memahami betul arah pelaksanaan bukan 

hanya sebagai penindak kepada masyrakat, tapi juga sebagai 

pembantu masyrakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan 

mas” 

Hasil wawancara dengan Bapak Eko sebagai Camat 

Bubutan Kota Surabaya di ruang Kepala Camat Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghmabat Pembagian Potensi 

komunikasi dalam implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam 

Rangka Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran 

Covid-19 di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya baya sebagai  berikut 

: 

 

“pembagian personil yang jelas itu harus pasti mas, tapi 

selama ini menurut saya masih banyak petugas yang tidak 

sesui dengan tugasnya, mungkin kekurangnya personil itu 

mas,  sehingga  bagain  semula  bukan  ini  harus  di  terjukan 



72 

 

masyrakat juga mas, makanya ketika di lapangan banyak hal 

harus di evaluasi, dan terkadang mendapat kabar yang tidak 

mengenakan mas” 

Hasil wawancara dengan Bapak Pribadi sebagai Warga 

Kelurahan Bubutan Kota Surabaya di rumah beliu Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya terhadap penghambat Pembagian Potensi 

dalam implementasi Penerapan Protokal Kesehatan dalam Rangka 

Pencegahan dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai berikut : 

“petugas yang tidak sesui tugas itu banyak mas, ketika dalam 

pelaksanaan penanganan Covid 19 ini, petugas hanya 

mendisplinkan masyakat yang melanggar protokol , itu hanya 

berbagai tempat. Dan kasus yang paling parah petugas hanya 

mencari uang aja dalam pelaksanaan ini mas, bukan untuk 

tugas malahan mencaro uang ke masyrakat” 
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4.3 Pembahasan 

 

Pembahasan yang akan dijelaskan merupakan hasil dari 

peneliti yang melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait, 

dan dokumentasi .untuk mendapatkan implementasi kebijakan 

mengenai Operasi Yustisi yang ada di Kecamatan Bubutan, peneliti 

menggunakan konsep yang berasal dari Teori George C. Edward 

tentang variabel-variabel atau komponen yang terdapat dalam 

implementasi kebijakan sebagai acuan analisis. Untuk komponen 

variabel implementasi kebijakan terdiri dari empat komponen yaitu : 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Hasil dari pembahasan adalah hasil dari analisis sesuai dengan 

komponen implementasi dari teori George C. Edward, dan hasil dari 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti.Sebagai acuannya peneliti 

menggunakan baik teori George C. Edward atau peneliti terdahulu 

yang sudah dijelaskan diatas. Untuk itu berikut hasil analisis antara 

lain: 

 
A. Komunikasi 

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, 

komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan  komplek. 

Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh 

komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan 

konsisten.Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang 
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ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi 

komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mengadakan suatu koordinasi 

dengan instansi lain untuk menangani permasalahan Operasi Yustisi 

yang ada di Kecamatan Bubutan. 

Koordinasi komunikasi dengan instansi terkait juga sudah baik, 

mereka mengadakan sosialisasi untuk memberi informasi terkait 

Perwali No 67 Tahun 2020 yang berlaku saat ini guna memutus 

penyebaran Covid19. 

Untuk Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambatnya adalah : 

a. Faktor Pendukung 

 

Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mengadakan sosialisasi tentang 

Perwali No 67 Tahun 2020 , dengan begitu komunikasi antar 

organisasi berjalan dengan lancar untuk memecahkan masalah terkait 

operasi yustisi tersebut. 

b. Faktor Penghambat 

 

Untuk faktor penghambat tidak ada dikarenakan komunikasi antara 

organisasi sangat efektiv dan efisien serta saling membantu satu sama 

lain untuk menyelesaiakan permasalahan operasi yustisi ini. 

B. Sumber Daya 

 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.Manusia 
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merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan.Menurut Edward III yang 

dikutip oleh Leo Agustino,29 bahwa sumber daya merupakan hal 

penting dalam implementasi kebijakan yang baik. 

Untuk sumber daya manusia jika dilihat dari instansi sudah 

sangat memadai sebab tidak hanya satu instansi saja yang turun 

tangan, akan tetapi terdapat 3 pilar penegak hukum dalam 

menjalankan Operasi Yustisi ini, yaitu dari TNI/Polri, beserta Satpol 

PP. Hasil sosialisasi terkait Operasi Yustisi memang sudah cukup 

berhasil untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga 

protokol kesehatan di Kecamatan Bubutan, tetapi juga masih ada 

masyarakat yang tetap melanggar meski sudah diberi sosialisasi. 

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari sumber daya yaitu : 

a. Faktor Pendukung 

 

Faktor pendukung dari sumber daya ini dari sumber daya manusia 

instansi yang memadai, dengan diadakan sosialiasi tentang Operasi 

Yustisi guna menghadapai dan memutus penyebaran Covid19. 

b. Faktor Penghambat 

 

Sumber daya manusia dari pelanggar Operasi Yustisi cukup banyak, 

maka dari itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam 

menerapkan kebijakan ini di Kecamatan Bubutan yang sesuai dari 

Perwali No 67 Tahun 2020, dan ketidakpahaman akan kebijakan yang 

mengatur. 

C. Disposisi 
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Edward III sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo, 

menegaskan bahwa:“Keberhasilan implementasi kebijakan bukan 

hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan 

(implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu 

melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku 

kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang 

sedang diimplementasikan”. Disposisi merupakan kemauan, 

keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk 

melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika para pelaksana 

bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti 

adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan 

kebijakan sebagaimana yang diingini oleh pembuat kebijakan. 

Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau 

perspektifpara pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, 

maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. 

Sikap dari Kecamatan Bubutan dan Satpol PP Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya sangat setuju dengan kebijakan mengenai 

Perwali No 67 Tahun 2020 ini. Tetapi sikap pelanggar juga 

mempengaruhi petugas gabungan 3 pilar yang emosi dan tidak terima, 

sehingga petugas kesulitan dalam menjalankan tugasnya dan 

menyebabkan terpancingnya emosi petugas pada saat proses 

penindakan pada pelanggar protokol kesehatan. Adapun faktor 

pendukung dan penghambatnya antara lain : 

a. Faktor Pendukung 
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Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mengadakan sosialisasiuntuk 

menemukan solusi agar memutus penyebaran Covid19 . Dengan 

adanya sosialisasi yang dilakukan oleh forum instansi terkait sudah 

banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi 

instansi terkait terus menghimbau dan melaksanakan Operasi Yustisi 

agar masyarakat terus disiplin dalam menaati protokol kesehatan. 

b. Faktor Penghambat 

 

Terdapat masyarakat yang masih lalai akan penggunaan masker 

sehingga terjaring Operasi Yustisi oleh petugas gabungan. 

 

 

D. Struktur Birokrasi 

 

Operasi yustisi dalam rangka peningkatan disiplin dan 

penegakan hukum protokol kesehatan yang dilaksanakan Kecamatan 

Bubutan Kota Surabaya melibatkan 3 pilar yaitu TNI/Polri dan Satpol 

PP. Tindakan ini dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19, salah satu contohnya yaituStruktur Birokrasi yang ada di 

Satpol PP Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sendiri sudah 

dijelaskan dalam wawancara bersama Kasatpol PP yaitu sudah 

diterapkannya Standar Operating Procedure (SOP) yang sudah sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku serta memiliki struktur birokrasi 

yang tidak terlalu panjang dan rumit, sehingga dalam proses 

pengawasan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

a. Faktor pendorong 
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Struktur Birokrasi yang ideal sehingga mudah dalam 

melaksanakan tugas maupun khususnya pelaksanaan operasi 

yustisi dapat berjalan dengan cepat, lancar, flexybel serta mudah 

dalam pegawasan pelaksanaannya. 

b. Faktor penghambat 

Tidak ada faktor penghambat dalam permasalahan operasi yustisi 

ini, hanya saja jika terdapat operasi yustisi yang jumlah pelanggar 

meningkat terjadi kewalahan petugas Satpol PP dalam 

penindakan. 

B. Faktor Penghambat dalam implementasi peningkatan disiplin 

dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecematan Bubutan 

kota Surabaya 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam 

mengukur faktor penghambat dalam implementasi peningkatan 

disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Kecematan 

Bubutan kota Surabaya, penulis menggunakan 4 faktor penghambat 

dalam implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono, 

(1994:149-153) diantaranya : (1) isi kebijakan; (2) informasi; (3) 

dukungan; dan (4) pembagian potensi. 

1) Isi Kebijakan 

Bambang Sunggono, (1994:149) menjelaskan bahwa belum 

jelasnya isi suatu kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan 

suatu kebijakan, artinya tujuan tidak cukup rinci. Berdasarkan temuan 

peneliti, masih di temui banyak penghambat faktor pelaksanaan 

hukum protokol kesehatan, dalam hal standar dan aturan pelaksanaan, 

dalam pelaksanaan penangan covid 19. Terutama dalam hal 
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penindakan langsung ke masyarakat bubutan, ketika terjun ke 

lapangan ke semua daerah kecamatan bubutan, masih banyak 

masyarakat yang banyak melanggar protokol kesehatan, (hasil 

wawancara, Juni 2021). maka perlu sosialisasi ke masyarakat 

teurtama daerah kecamatan bubutan yang pasti untuk bisa mentaati 

peraturan protokol kesehatan ini, bahwa dalam pelaksanaan dalam 

rangka protokol kesehatan pada tatanan normal dalam masa pandemi 

Covid-19 di Kota Surabaya telah di tetapkan Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 67 tahun 2020. 

Bambang Sunggono, (1994:149) juga menyatakan bahwa 

kekurangan terkait sumber daya pembantu juga menjadi penyebab 

kegagalan pada implementasi suatu kebijakan. Contohnya, hal-hal 

yang terkait dengan tenaga, waktu dan biaya. Pada implementasi 

peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

Kecematan Bubutan Kota Surabaya, ketersediaan sumber daya 

pembantu seperti sarana dan prasarana sesungguhnya belum cukup 

memadai. Masih ada kendala berupa fasilatas yang di bebankan oleh 

masyarakat yang harus di patuhi padahal fasilitas untuk memenuhi 

protokol kesehatan dan pemerintah hanya membantu di fasiltas 

umum, bukan hanya itu saja masih ada penghambat dalam kebijakan 

ini tergantung pelaksana kegiatan dan masyarakat mau di ajak 

kerjasama tidak, sudah terbukti dengan adanya banyak pelanngar 

protokol kesehatan di kecamatan Bubutan, menimbulkan Bahwa 

dalam orientasi pelaksanaan petugas dan masyarakat masih ada 

masalah, maka dari itu perlu dorongan petugas dan masyarakat 

untuk saling. (hasil wawancara, Juni 2021). Kemudian dari segi 

Penangan Covid 19 yang bertanggungjawab dalam implementasi 
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peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

Kecematan Bubutan kota Surabaya belum sepenuhnya memadai. 

Namun kendala-kendala yang telah di kemukakan di atas tidak 

menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan karena 

pemerintah kota surabaya mengatasi faktor penghambat tersebut 

dengan cara mengoptimalkan anggaran dan sarana prasarana yang 

ada, dan memposisikan petugas pada bidang yang sesuai dengan 

keahliannya masing-masing. Berdasarkan temuan peneliti tersebut 

dapat dikatakan bahwa kekurangan terkait sumber daya pembantu 

tidak menghambat implementasi kebijakan 

2) Informasi 

Bambang Sunggono, (1994:150) mengemukakan bahwa 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seharunya implementor yang 

terlibat memiliki informasi yang berkaitan dengan kebijakan dalam 

rangka berperan dalam implementasi kebijakan dengan baik, namun 

pada kenyataannya informasi tersebut tidak ada. Contohnya, 

dikarenakan terdapatnya gangguan komunikasi. Hal inilah yang 

menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan 

peneliti pada implementasi kebijakan ini, komunikasi dan koordinasi 

antar implementor kebijakan cukup maksimal. Baik maupun 

masyarakat tidak menemui kendala dalam hal komunikasi dan 

koordinasi. Tapi masih ada informasi yang tidak valid terutama 

banyaknya masyrakat bubutan, Sehingga informasi yang di sampaikan 

banyak yang salah artikan, sehingga menyebabkan terhalangnya 

informasi untuk tersampaikan. informasi adalah masalah utama, 

karena informasi ini sebagai acuan kita dalam pelaksanaan, sering 
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kali kita salah komunikasi dengan petugas dan petugas lainya, 

apalagi kita bekerjasama dengan TNI/Porli otomatis dalam 

pelaksanaan banyak sekali komunikasi yang simpang siur. (hasil 

wawancara, Juni 2021). 

Selanjutnya selain dari informasi untuk pemegang peran 

dalam implementasi kebijakan, penyampaian informasi atau 

sosialisasi ke masyarakat selaku kelompok sasaran juga bisa saja 

mengalami kendalakendala yang dapat menjadi penyebab 

terhambatnya pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana pendapat George 

Edward III dalam Deddy Mulyadi (2016:70) mengemukakan bahwa 

tujuan dan sasaran yang tidak jelas bahkan tidak diketahui sedikitpun 

oleh kelompok sasaran, dapat menimbulkan resistensi dari kelompok 

sasaran. Berdasarkan temuan peneliti, sistem sosialisasi berjenjang 

yang dilakukan oleh petugas untuk menjalakan operasi yustisi Belum 

maksimalnya sosialisasi tersebut menyebabkan kurangnya 

pemahaman dan menyebabkan timbulnya resistensi dari masyarakat 

terhadap kebijakan. yang harus di perhatikan dalam Pelaksanaan 

implementasi Perwali ini mas, jika ada salah satu informasi yang 

tidak valid mungkin menjadi sebuah kesalahan fatal (hasil 

wawancara, Juni 2021). 

Maka dari itu bukan penghambat informasi sangat penting, 

untuk selalu melakukan kordinasi terhadap para pelaksana kebijakan 

ini, supaya kedepanya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang 

akurat dan tidak timpang tindah, walaupun sudah banyak informasi 

dari internet, TV Dll. Tapi perlu adanya pemahaman masyarakat 

tentang informasi yang dapat di percaya. 
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3) Dukungan 

Bambang Sunggono, (1994:151) menyatakan bahwa 

pengimplementasian kebijakan yang tidak cukup memiliki dukungan 

akan menyebabkan kebijakan sulit untuk terimplementasikan. dalam 

implementasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol 

kesehatan Kecematan Bubutan kota Surabaya , Dalam pelaksanaan 

untuk penangan Covid 19 ini, masyrakat sekarang sudah tidak taat 

lagi taat dengan protokol kesehatan, apalagi di tempat umum, , bukan 

hanya itu saja, masyarakat juga banyak yang mengadakan acara, kalau 

di bilang dukungan masyarakat dulunya antusias sekarang menurun 

drastis, terdapat penolakan penolakan dari masyarakat karena ada 

beban biaya yang di bebankan masyarakat yang melanggar protokol 

kesehatan. 

Selanjutnya penemuan peniliti memberikan petunjuk yang 

paling dominan adalah mulai dari masyarakat yang sudah tidak taat 

dengan protokol, dan pemerintah kebijaknya sudah lemah sehingga 

banyak masyrakat sekarang sudah menghiraukan atau mengabaikan 

protokol kesehatan, masyarakat aja sudah tidak percaya kepada 

pemerintah banyak rumah makan yang di datangin untuk segera di 

tutup. Tapi kenapa Mall besar masih buka. itu sudah membuat 

masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah(wawancara, juni 

2021) 

Penolakan dari masyarakat membuat implementasi kebijakan 

yang harusnya bisa dilesesaikan dengan segera menjadi terhambat 

karena harus mengatasi penolakan-penolakan yang timbul terlebih 

dahulu. Penolakan terjadi karena biaya yang keluarkan masyarakat 
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sangat besar. Namun penolakan tersebut bisa diatasi dan tidak 

menjadi penghambat implementasi kebijakan. 

4) Pembagian Potensi 

Bambang Sunggono, (1994:151) penyebab yang berkenan 

pada tidak tercapainya suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh 

unsur pembagian potensi di antara implementor kebijakan, pada 

keadaan ini, berkenaan dengan diferensiasi wewenang dan tanggung 

jawab implementor, struktur organisasi implementor bisa 

menyebabkan timbulnya masalah jika dalam wewenangnya tidak 

terlaludi di sesuikan juga kurang jelasnya batasan, pembagian kurang 

jelas dapat menghambat implementasi kebijakan. Karena pembatasan- 

pembatasan yang kurang jelas dapat mempengaruhi pemahaman 

implementor kebijakan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang 

harus di emban. 

Selanjutnya penemuan penelitian dalam implementasi 

peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

Kecematan Bubutan Kota Surabaya, pembagian sudah di laksanakan 

sudah jelas, terdapat setiap harinya ada petugas dalam melakukan 

penindakan tapi masih ada yang kurang karena setiap petugas tidak 

memiliki potensi setaip jobdisknya, tapi selama ini masih banyak 

petugas yang tidak sesui dengan tugasnya, mungkin kekurangnya 

personil itu mas, sehingga bagain semula bukan ini harus di terjukan 

masyrakat juga mas, makanya ketika di lapangan banyak hal harus di 

evaluasi. (wawancara, juni 2021) 

Berdasarkan penemuan peneliti pada implementasi 

peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

Kecematan Bubutan Kota Surabaya sebenarnya sudah jelas.



 


