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ABSTRAK 

 

Nurul  Laili Hidayati Rizqie 

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak 

Beriodium di Kabupaten Magelang, 

xv+136 halaman+5 tabel+6 gambar+13 lampiran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten 

Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengambilan informan secara purposive sampling. Informan berjumlah 10 

pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang dan 2 petugas instansi terkait 

pelaksanaan perda. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara 

mendalam dengan analisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi 

kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Dari enam (6) hal yang 

berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat tiga hal yang 

belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat pelaksanaan implementasi 

perda ini. Tiga hal tersebut adalah sumber daya kebijakan yang belum sepenuhnya 

terpenuhi, komunikasi yang kurang lancar antar organisasi, dan badan pelaksana 

kebijakan yang belum berjalan dengan kuat. Saran bagi instansi terkait, 

memperbaiki komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi perda 

ini serta segera melakukan pemenuhan sumber daya yang berkaitan dengan perda 

(seperti gudang penyitaan garam). 

 

 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004; Garam Konsumsi Tidak Beriodium. 
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ABSTRACT 

 

Nurul Laili Hidayati Rizqie 

The Evaluation of Local Regulation Implementation Magelang District No. 9 

Year 2004 about the Prohibition of Circulating Non-Iodized Salt 

Consumption in Magelang District, 

xv+136 pages+5 tables+6 images+13 attachments 

 

 

This research aimed to find out the implementation process of Local 

Regulation of Magelang District No. 9 Year 2004 about the Prohibition of 

Circulating Non-Iodized Salt Consumption in Magelang District. This research 

used qualitative research method with informant sampling technique by purposive 

sampling. Total of the informants were 10 (ten) sellers of salt consumption in 

Magelang District and 2 (two) officers agencies related to the implementation of 

local regulation. The data retrieval technique used in-depth interview technique 

with descriptive analysis. 

The result of the research showed that the implementation of this policy 

implementation was not running optimally. From six (6) things that affect the 

implementation of policy implementation, there were three (3) things that had not 

run optimally thus inhibiting the effective implementation of this regulation. 

Those three (3) things were resource policies that have not been fully met, 

substandard communication among the organizations, and agency of policy that 

had not been running strong. Suggestions for relevant agencies, to fix 

communication among the organizations in implementing the local regulation, and 

immediate fulfillment of the resources related to regulation (such as the 

warehouse of salt confiscation). 

 

 

Key Word: Implementation of Policy; the Local Regulation of Magelang District 

No. 9 Year 2004; Non-Iodized Salt Consumption. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

“Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis 

dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak 

(tentang perintah, organisasi, dan sebagainya)” (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Kebijakan biasanya dibuat dan ditetapkan ketika terjadi kasus-kasus yang 

dianggap berbahaya dan kasus besar. Dunia kesehatan juga mengenal adanya 

kebijakan kesehatan seperti halnya kebijakan penambahan iodium pada garam 

konsumsi dalam rangka mengurangi angka kejadian gangguan akibat kekurangan 

iodium (GAKI). 

Iodine Deficiency Disorders (IDD) atau Gangguan Akibat Kekurangan 

Iodium (GAKI) adalah seluruh akibat yang disebabkan oleh kurangnya iodium di 

dalam tubuh yang dapat dicegah dengan perbaikan asupan iodium (WHO, 

UNICEF, ICCIDD, 2007:3). Asupan iodium per hari yang disarankan adalah: 90 

µg untuk usia anak usia 0-3 tahun, 120 µg untuk anak usia 4-12 tahun, 150 µg 

untuk pria dan wanita usia 13-80+ tahun. Sedangkan pada wanita hamil trimester 

1-trimester 3 dan menyusui 6 bulan ke 1-6 bulan ke 2, angka kecukupan iodium 

hariannya adalah angka kecukupan iodium sesuai umur+100. Jika kecukupan 

ioium disajikan per kg berat badan maka dapat digunakan patokan: 1-6 tahun= 6 

µg/kg/hr, 7-11 tahun= 4 µg/kg/hr, 12 tahun keatas= 2 µg/kg/hr, hamil-menyusui= 

3,5 µg/kg/hr (POKJA AKG, 2012:22). GAKI masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang serius mengingat dampaknya sangat besar terhadap 
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kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Selain berupa pembesaran 

kelenjar gondok dan hipotiroidi, kekurangan iodium jika terjadi pada wanita hamil 

mempunyai resiko terjadinya abortus, lahir mati, sampai cacat bawaan pada bayi 

yang lahir berupa gangguan perkembangan syaraf, mental dan fisik yang disebut 

kretin. “Dari sejumlah 20 juta penduduk Indonesia yang menderita gondok 

diperkirakan dapat kehilangan 140 juta angka kecerdasan (IQ points)” (Tim 

Penanggulangan GAKI Pusat, 2004:1). Hal ini menunjukkan, jika 1 penduduk 

Indonesia menderita gondok, maka penderita tersebut akan kehilangan 7 angka 

tingkat kecerdasan atau sering disebut Intelligence Quotient (IQ points). 

Melihat besarnya dampak yang diakibatkan oleh kekurangan iodium, 

WHO menetapkan beberapa langkah evaluasi, diantaranya pemberian 

suplementasi iodium (minyak iodium atau iodized oil) dan penambahan iodium 

pada makanan (Food fortification with iodine) (WHO, UNICEF, ICCIDD, 

2007:10-11). Berdasarkan pemantauan WHO, pemberian suplementasi iodium 

(iodized oil) dirasa kurang efektif dikarenakan langkah ini membutuhkan biaya 

yang banyak. Oleh karena itu, WHO memperkenalkan langkah penggunaan garam 

beriodium dalam skala besar untuk menggantikan pemberian suplementasi iodium 

terkecuali hanya direkomendasikan pada populasi tertentu yang tinggal di daerah 

endemik yang tidak memiliki akses garam beriodium (WHO, UNICEF, ICCIDD, 

2007:12). 

Penambahan iodium pada garam konsumsi untuk semua atau Universal 

Salt Iodization (USI) dipilih sebagai langkah atau strategi terbaik karena: garam 

merupakan salah satu komoditas yang dikonsumsi oleh setiap orang, tingkat 
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konsumsi garam memiliki angka yang stabil setiap tahunnya, produksi garam 

hanya dilakukan oleh beberapa produsen saja, penambahan iodium pada garam 

merupakan teknologi yang mudah untuk diterapkan, penambahan iodium pada 

garam tidak mempengaruhi warna, rasa, maupun bau; kualitas garam beriodium 

dapat dimonitoring melalui produksi, distribusi, serta penggunaan pada tingkat 

rumah tangga; dan program penambahan iodium pada garam sangat mudah untuk 

diimplementasikan (WHO, UNICEF, ICCIDD, 2007:10).  

Bentuk pemerintah dalam komitmen penanggulangan GAKI adalah telah 

adanya dasar hukum dan pelaksanaan program iodisasi garam yang telah dirintis 

sejak tahun 1977 dan diperkuat dengan adanya: Keputusan Presiden nomor 69 

tahun 1994 tentang pengadaan garam beriodium, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang bertujuan menjamin status kesehatan 

warganegara, Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1991 tentang Standar 

Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang 

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan situasi otonomi daerah, serta 

Surat Keputusan Menperind nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan SNI dan 

penggunaan tanda SNI wajib pada 10 produk industri, serta dokumen SNI 01-

3556-2000/Rev. 9 tentang Standar Nasional Indonesia Garam Beriodium. 

Komitmen pemerintah tersebut ternyata tidak memberikan imbas yang 

mudah sesuai dengan keinginan pemerintah dalam pencapaian 90% konsumsi 

garam beriodium pada tiap daerahnya. Khususnya Kabupaten Magelang yang 

disana terdapat BP2GAKI (Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium). BP2GAKI adalah lembaga khusus yang menangani GAKI 
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dan satu-satunya lembaga yang memiliki klinik khusus GAKI di Indonesia. 

Berdasarkan tinjauan BP2GAKI, selama tahun 2013 terdapat 4 kejadian bayi lahir 

kretin di Kabupaten Magelang. Kretin merupakan kondisi perkembangan yang 

abnormal, yang disebabkan oleh karena kekurangan iodium selama kehamilan dan 

saat-saat berikutnya, umumnya terdapat di daerah gondok endemik. Kondisi kretin 

biasanya ditandai dengan gangguan pertumbuhan, retardasi mental, rambut kering 

dan kasar, tonus otot yang lembek, penimbunan lemak di pangkal leher, dan perut 

buncit (sering terdapat Hernia Umbilicalis) (Guntur Hermawan, 1979:23). Kondisi 

kretin tipe neurologik yang sudah terbentuk sejak masa fetal tidak dapat dikoreksi 

lagi (irreversible) jika pertolongan perbaikan kodisinya dilakukan terlambat 

(setelah usia 1 bulan) (Rinaningsih, 2007:12). 

Kabupaten Magelang juga memiliki kebijakan khusus mengenai peredaran 

garam konsumsi yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan 

Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengenai survei desa atau 

kelurahan dengan garam beriodium yang baik menunjukkan, meskipun Kabupaten 

Magelang mengalami kenaikan persentase sebanyak 15,15% yaitu dari 44,30% 

pada tahun 2011 meningkat menjadi 59,45% pada tahun 2012, namun angka ini 

masih menunjukkan bahwa Kabupaten Mageang masih jauh dari target USI 

dikarenakan <90% (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2011-2012:Tabel 81).   

Berdasarkan data tersebut, terlihat meskipun Kabupaten Magelang 

memiliki kebijakan yang mengatur khusus tentang peredaran garam konsumsi di 
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daerahnya akan tetapi, masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. 

Hal ini menunjukkan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan 

Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Kendala 

yang dapat menghambat pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan inilah yang 

seharusnya ditemukan dan dikoreksi oleh penetap, pelaksana, dan pengawas 

sebuah kebijakan. Selain sebagai bahan evaluasi, hal ini juga berfungsi sebagai 

penyusun strategi baru agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai 

dengan keinginan dan memenuhi target USI (>90%). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium terhadap Kadar 

Iodium pada Garam Konsumsi yang Beredar di Kabupaten Magelang. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di 

Kabupaten Magelang? 
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1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Bagaimana standard dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I, Bab II, dan Bab III Perda)? 

2. Bagaimana sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab IV dan 

Bab VI)? 

3. Bagaimana komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

4. Bagaimana badan pelaksana (Bab VI) dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

5. Bagaimana lingkungan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I)? 

6. Bagaimana sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 

9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium 

di Kabupaten Magelang. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui penerapan standard dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I, Bab II, dan Bab III Perda). 

2. Mengetahui penerapan sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

( Bab IV dan Bab VI). 

3. Mengetahui keefektifan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanan 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004. 

4. Mengetahui ketegasan badan pelaksana dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab VI). 

5. Mengetahui pengaruh lingkungan dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I). 

6. Mengetahui dukungan dan sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004. 

 

1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi Dinas Terkait 

Sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan penyusunan rencana baru 

untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten 

Magelang khususnya dan kebijakan-kebijakan lain umumnya. 
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1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Sebagai bahan tambahan kepustakaan dan bahan tambahan informasi bagi 

mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.  

1.4.3 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi 

sebuah kebijakan serta mampu menemukan faktor-faktor penghambat 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten 

Magelang. 
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1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1. Penelitian-Penelitian yang Relevan dengan Penelitian Ini 

No

. 

(1) 

Judul 

Penelitian 

(2) 

Nama 

Peneliti 

(3) 

Tahun dan 

Tempat Penelitian 

(4) 

Rancangan 

Penelitian 

(5) 

Variabel 

Penelitian 

(6) 

Hasil 

Penelitian 

(7) 

1. Studi 

Implemen

tasi 

Kebijakan 

Pengada-

an Garam 

Beryo-

dium di 

Kecama-

tan 

Batangan 

Kabupa-

ten Pati 

Devita 

Ayu 

Mirandati 

2007 

Kec. Batangan 

Kab. Pati 

Indepth 

Interview  

1. Komuni

kasi 

2. Sumber 

daya 

3. Sikap 

4. Faktor 

lain 

yang 

berpe-

ngaruh 

dalam 

imple-

mentasi 

Pertama: 

Implemen-

tasi 

Keppres 

No. 69 

Tahun 

1994 

tentang 

Pengadaan 

Garam 

Beriodium 

di Kec. 

Batangan 

Kab. Pati 

berjalan 

kurang 

maksimal 

dikarena-

kan target 

dan 

realisasi 

belum 

sesuai. 

Kedua: 

Faktor 

yang 

mendorong 

dan 

mengham-

bat 

implemen-

tasi 

Keppres 

No. 69 

Tahun  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

      1994 antara 

lain: 

komunikasi 

yang 

kurang 

optimal, 

kurangnya 

kemam-

puan 

petugas 

dalam 

penguasaan 

informasi 

dan cara 

komunikasi

, perbedaan 

persepsi 

antara 

produsen 

dan 

petugas 

dalam 

memahami 

isi 

kebijakan, 

dan 

lemahnya 

penegakan 

hukum 

terhadap 

produsen 

garam yang 

tidak 

mentaati 

peraturan. 

Ketiga: 

Strategi 

optimalisa-

si 

implemen-

tor dalam 

pengadaan 

garam  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

      beriodium 

dalam 

menangani 

faktor 

pengham-

bat belum 

ada. 

2. Analisis 

Implemen

tasi 

Kebijakan 

Pemerin-

tah dalam 

Penghen-

tian 

Suplemen

-tasi 

Kapsul 

Iodium di 

Kabupa-

ten 

Magelang 

Styawan 

Heriyan-

to 

2013 

Kabupaten 

Magelang 

Observasio

nal 

1. Sasaran 

dan 

tujuan 

kebija-

kan 

2. Sumber 

daya 

3. Komuni

kasi 

4. Karakte

ristik 

badan 

pelaksa

na 

5. Lingku

ngan 

6. Sikap 

pelaksa

na 

Implemen-

tasi 

kebijakan 

di 

Kabupaten 

Magelang 

ditemukan 

bahwa 

standar 

pelaksana-

an belum 

jelas bagi 

pelaksana, 

kurangnya 

komunikasi 

dan 

koordinasi, 

belum 

adanya 

SOP untuk 

petunjuk 

pelaksana-

an, dan 

dukungan 

masyarakat 

yang 

kurang. 

Dapat 

disimpul-

kan bahwa 

variabel 

sasaran dan 

tujuan, 

sumber 

daya,  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

      komunikasi

, 

karakteris-

tik badan 

pelaksana, 

lingkungan

, dan sikap 

pelaksana 

sangat 

berpenga-

ruh 

terhadap 

keberhasi-

lan 

implemen-

tasi 

kebijakan. 

 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

tempat penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya, penelitian 

dilaksanakan di Kabupaten Pati sedangkan pada penelitian kali ini dilaksanakan di 

Kabupaten Magelang. Kemudian, untuk fokus penelitian, jika pada penelitian 

Devita Ayu Mirandati fokus penelitiannya adalah Implementasi Keputusan 

Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium yang 

dilakukan pada tahun 2004 dan pada penelitian Styawan Heriyanto fokus 

penelitiannya adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penghentian 

Suplementasi Kapsul Iodium di Kabupaten Magelang, penelitian dilakukan pada 

tahun 2013. Sedangkan, pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 
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tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten 

Magelang, yang dilakukan pada tahun 2014. 

 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tahun 2014. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Materi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 



32 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 LANDASAN TEORI 

2.1. 1 Kebijakan 

Carl Fredric menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan 

atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu di mana terdapat beberapa hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud (Didik FR, Imam Hanafi, Minto Hadi, 2012:963).  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah 

keseluruhan kegiatan pemerintah baik dilakukan sendiri maupun melalui badan 

yang lain (badan milik pemerintah maupun swasta), yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi kehidupan masyarakat atau dengan kata lain, kebijakan merupakan 

“pengatur” dalam kehidupan masyarakat. 

Kebijakan juga berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada 

dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada saat-saat potensi konflik 

dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek 

kehidupan nasional, dan ada saat-saat dimana konflik harus dikembangkan dalam 

alam demokratisasi guna pemberdayaan yang diharapkan. Khusus pada sistem 

kebijakan (pemerintah) dalam konteks yang mikro, dalam proses kebijakan hanya 

ada tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: (1) Kebijakan itu sendiri, (2) 

14 
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Pelaku kebijakan, dan (3) Lingkungan (Faried Ali, Andi Syamsu Alam, Sastro 

M.Wantu, 2012:88).  

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan 

pelaku kebijakan disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimaksudkan 

dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, 

pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. 

Menurut Dye dalam Dunn (1999:110), suatu sistem kebijakan dapatlah 

diperlihatkan dalam pola sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tiga elemen sistem kebijakan. (Sumber: Pengantar 

Analisis Kebijakan Publik Ed. Kedua, Dunn, William N., halaman 

110, 1999). 

 

Pola yang diperlihatkan oleh sistem kebijakan menunjukkan bahwa ada 3 

sub sitem yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan sistem tindakan. Terlihat 

sub sistem stakeholder atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan 

kebijakan (policy environment) dan dengan kebijakan publik yang diperlakukan 

(public policy). Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian para 

stakeholder yang mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan akan 

mempengaruhi para pelaku kebijakan. Lingkungan kebijakan dapat berupa 

manusia dalam berbagai statusnya seperti para administrator, para pemerintahan 

Stakeholder 

Public Policy Environment 
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dalam berbagai eselon, para publik dalam berbagai peran sebagai kelompok 

sasaran (target group), dapat berupa alam seperti lingkungan alamiah, geografis 

dan aspek alam lainnya. 

Interaksi sub sistem lainnya adalah interaksi para pelaku kebijakan dengan 

kebijakan itu sendiri. Para pelaku kebijakan adalah manusia dalam beragam 

otoritasnya sedangkan kebijakan publik adalah kehendak otoritas yang tersimpul 

dalam komitmen yang terumus dan yang akan dilaksanakan. Sub sistem lainnya 

yang berinteraksi secara timbal balik adalah sub sistem lingkungan kebijakan 

dengan kebijakan itu sendiri. Interaksi akan berlangsung berupa pengaruh 

lingungan terhadap komitmen dari kebijakan itu sendiri. Sebaliknya, isi kebijakan 

akan menentukan reaksi atau aksi apa yang terjadi dan dilakukan oleh lingkungan, 

apakah reaksi yang ditimbulkan oleh komitmen akan memperlihatkan warna dari 

lingungan dimana kebijakan itu diperlakukan dan bisa mungkin pada saat 

dirumuskan. 

 

2.1. 2 Analisis Kebijakan 

Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan 

di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis 

tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan 

sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan 

waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan, dan penilaian kebijakan (Tabel 2.1). Analis kebijakan dapat 

menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau 
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seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah 

yang dihadapi. 

Tabel 2.1. Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan 

No. Fase Karakteristik 

1. Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah pada agenda publik. 

Banyak masalahtidak disentuh sama sekali, 

sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. 

2. Formulasi Kebijakan Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan 

untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan 

melihat perlunya membuat perintah eksekutif, 

keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. 

3. Adopsi Kebijakan Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di 

antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. 

4. Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh 

unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumber daya finansial dan manusia. 

5. Penilaian Kebijakan Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam 

pemerintahan menentukan apakah badan-badan 

eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi 

persaratan undang-undang dalam pembuatan 

kebijakan dan pencapaian tujuan. 

Sumber: Dunn, William N., 1999. 

 

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau 

lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan 

aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap 

berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) 

dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam 

lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat membuahkan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi 

asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak 
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langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk 

dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu 

dari proses pembuatan kebijakan. Terdapat sejumlah cara di mana penerapan 

analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan dalam kebijakan: 

1. Perumusan Masalah  Penyusunan Agenda 

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah 

dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda 

setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang 

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan 

yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan 

merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. 

2. Peramalan  Formulasi Kebijakan 

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari 

diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam 

tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, 

potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang 

ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi 

dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan 

oposisi) dari berbagai pilihan. 

3. Rekomendasi  Adopsi Kebijakan 
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Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa 

mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil 

kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi 

tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, 

menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan 

pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. 

4. Pemantauan  Implementasi Kebijakan 

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu 

pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara 

teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai 

indikator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, 

kriminalitas, dan ilmu dan teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan 

program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan 

menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap 

kebijakan. 

5. Evaluasi 

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang 

ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-

benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian 

kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya 
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menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; 

tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang 

mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali 

masalah. 

 

2.1. 3 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan atau policy implementation adalah pelaksanaan 

pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.. Implementasi 

kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang 

sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengeola input untuk menghasilkan 

output atau outcomes bagi masyarakat (Akib, Haedar, 2010:1). Sedangkan, 

menurut Grindle (1980) dalam Dunn (1999:24), menyatakan bahwa implementasi 

merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat 

program tertentu. Implementasi kebijakan memiliki karakteristik kebijakan yang 

telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia. 

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) dan 

Wibawa, dkk, (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun 

secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Van Meter dan Van 

Horn juga mengungkapan pandangannya bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 
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melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan (Akib, Haedar, 2010:2). 

Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. 

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh 

Edwards III (1984), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah 

kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Akib, Haedar,  2010:2).  

Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa tahap implementasi 

tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan public ditetapkan, tetapi 

tahap implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan 

pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati (Mirandati, DA., 2007:22-

23). Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van 

Meter dan Van Horn (1975) adalah:  

 

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Didik FR, 

Imam Hanafi, Minto Hadi, 2012:964) 

Kebijakan 

Ukuran dan Tujuan 

Kebijakan 

Sumber Daya 

Kebijakan 

Komunikasi antar organisasi 

dan kegiatan pelaksanaan 

Lingkungan ekonomi, sosial 

dan politik 

Ciri badan 

pelaksana 

Sikap para 

pelaksana 

Prestasi 

kerja 
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1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar tidak terjadi 

multiinterpretasi dan konflik diantara para agen pelaksana. 

2. Sumberdaya kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan perlu dukungan yang jelas pada sumberdayanya baik 

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

human resources). 

3. Komunikasi antar Organisasi 

Keberhasilan pada setiap program diperlukan komunikasi yang baik agar terjalin 

koordinasi yang baik pula sehingga program dapat terlaksana dengan baik. 

4. Karakteristik agen pelaksana 

Hal ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan 

yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya mempengaruhi dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan. Semua hal tersebut harus tersinergi dengan baik agar 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan target yang ditetapkan. 

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, dukugan dari kelompok-

kelompok penting bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, sifat 

opini publik, serta dukungan dari para elit politik dalam implementasi kebijakan. 

6. Disposisi Implementor (Sikap Pelaksana) 

Disposisi ini mencakup 3 hal, yakni: respon implementor terhadap kebijakan 

(kemauannya melaksanakan kebijakan), kognisi (pemahaman kebijakan), serta 

intensitas disposisi implementor (preferensi nilai yang dimiliki implementor). 
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Dalam kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan 

kebijakan, implementasi kebijakan masuk dalam kegiatan pemantauan atau 

monitoring. Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan 

dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Hal ini 

membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak 

badan secara teratur memantau hasil kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, 

perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu teknologi. Pemantauan 

membantu meilai tingkat kepatuhan, menemuka akibat-akibat yang tidak 

diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan 

implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada 

setiap tahap kebijakan. 

 

2.1. 4 Proses Komunikasi Kebijakan 

Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk 

meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya 

analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan 

penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Kualitas analisis 

kebijakan adalah penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. 

Tetapi, analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para 

pemakainya, dan jika pun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin 

kebijakan yang lebih baik. Pada kenyataannya, ada jarak yang lebar antara 

penyelenggaraan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan 

kebijakan (Dunn, Wiliam N., 1999:29). 
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Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat 

dipandang sebagai proses empat tahap yang melibatkan analisis kebijakan, 

pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan. Analisis 

kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku 

kebijakan pada setiap tahap dari proses pembuatan kebijakan. Dalam rangka 

menanggapi permintaan tersebut, analisis kebijakan menciptakan dan secara kritits 

menilai pengetahuan yang relevan dengan masalah kebijakan, masa depan 

kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Untuk 

mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen 

yang relevan dengan kebijakan – nota kebijakan, paper isu kebijakan, ringkasan 

eksekutif, lampiran dan siaran berita. Pada gilirannya, dokumen-dokumen tersebut 

berguna sebagai bahan untuk berbagai strategi komunikasi interaktif dalam 

percakapan, konferensi, pertemuan, briefing, dengar pendapat resmi, dan bentuk-

bentuk presentasi lisan lainnya. Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang 

relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan 

prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku 

kebijakan pada beberapa tahap proses pembutan kebijakan. Komunikasi dan 

penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam 

praktik dan teori analisis kebijakan. 

 

2.1. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

Peraturan daerah kabupaten Magelang nomor 9 tahun 2004 ini mengulas 

penuh tentang pelarangan peredaran garam konsumsi tidak beriodium di 
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kabupaten Magelang. Peraturan daerah ini terdiri atas 7 bab dan 10 pasal. 

Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan daya pikir 

anak serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mempercepat 

memasyaratkan penggunaan garam beriodium, dan pengendalian garam konsumsi 

yang tidak beriodium. 

Bab I terdiri atas 1 pasal yang berisi tentang ketentuan umum. Di dalam 

bab I ini dijelaskan daerah yang dimaksud adalah kabupaten Magelang (poin a). 

Pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten Magelang terdiri dari Bupati 

Magelang beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif 

daerah (poin b). Bupati adalah Bupati Magelang (poin c), serta penjelasan 

mengenai garam beriodium (poin d), peredaran garam (poin e), badan (poin f), 

dan Standar Nasional Indonesia (SNI).  

Bab II terdiri atas 3 pasal berkaitan dengan obyek dan subyek dalam 

peraturan daerah ini. Obyek larangan dalam peraturan ini adalah semua garam 

konsumsi yang tidak beriodium yang beredar di daerah (pasal 2). Subyek larangan 

adalah setiap orang atau badan yang melakukan peredaran garaam yang tidak 

beriodium untuk konsumsi di daerah (pasal 3). Selain itu, disebutkan juga bahwa 

siapapun dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beriodium 

untuk konsumsi ke atau dari daerah kecuali garam untuk bahan baku industri non 

pangan (pasal 4). 

Bab III mengulas penuh tentang garam konsumsi yang terdiri atas 1 pasal 

yaitu pasal 5 dan di dalamnya terdapat 4 ayat.  Ringkasan dalam bab ini adalah 

bahwa setiap garam konsumsi yang beredar harus mengandung iodium dan 
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memenuhi SNI, wajib dikemas dan diberi label, kemasan dan label harus sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk 

garam non pangan (untuk bahan baku industri) boleh tidak mengandung iodium 

dan tidak memenuhi SNI garam konsumsi. Pada Bab IV yang terdiri 1 pasal yaitu 

pasal 6, menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan 

peredaran garam dengan Keputusan Bupati. 

Bab V tentang ketentuan pidana, terdiri atas 1 pasal yaitu pasal 7 dengan 2 

ayat. Dijelaskan bahwa siapapun yang mengedarkan atau menjual garam 

konsumsi non beriodium akan medapatkan hukuman sesuai dalam peraturan ini 

yaitu pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 

5.000.000,- (lima juta rupiah). Bab VI tentang mekanisme dan badan-badan 

penyidikan terdiri atas 1 pasal yaitu pasal 8 dengan 2 ayat, kemudian Bab VII 

merupakan bab terakhir tentang Ketentuan penutup terdiri atas 2 pasal yaitu pasal 

9 dan 10. 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini ditetapakan di Kota Mungkid 

pada tanggal 15 Maret 2004 oleh Bupati Magelang saat itu yaitu Hasyim Afandi 

serta diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 Maret 2004 oleh Sekretaris 

Daerah saat itu yaitu Hartono. Peraturan Daerah ini terdapat pada Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 8. Membaca 

peraturan tersebut, berarti semua lapisan masyarakat harus menjual garam 

konsumsi beriodium (baik itu penjual grosir maupun eceran) sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 
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2.1. 6 Garam Konsumsi Beriodium 

Garam konsumsi beriodium adalah produk makanan yang komponen 

utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan kalium yodat (KIO3). 

Pegaraman di Indonesia meliputi usaha skala kecil (luas rata-rata kepemilikan 

lahan kurang dari 1 Ha per pegaram), kecuali ladang garam milik PT Garam di 

Madura. Teknologi pegaraman umumnya masih sederhana/tradisional dengan 

sistem kristalisai total yang menghasilkan kualitas garam rendah, dengan kadar 

NaCl<88% dan kandungan Ca dan Mg yang tinggi dan produktifitas lahan hanya 

sekitar 40-60 ton/Ha/musim. Di beberapa tempat lain digunakan teknologi garam 

masak dimana proses kristalisasi dilakukan dengan pembakaran dalam tungku. 

Setiap tahun diperkirakan kebutuhan garam konsumsi sebesar 1.025.000 ton untuk 

seluruh Indonesia. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari garam rakyat. Apabila masih 

dianggap kurang, pemerintah memberikan ijin impor garam untuk konsumsi dan 

untuk kebutuhan lain non-konsumsi, dengan syarat yang sama dengan garam 

rakyat, yakni kewajiban meyodisasi garam konsumsi sebelum memasuki pasar. 

Berikut ini Tabel Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium: 

Tabel 2.2 Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan Mutu 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

5. 

Kadar air (H2O) 

Jumlah Klorida (Cl) 

Iodium dihitung sebagai 

kalium yodiat (KIO3) 

Cemaran logam: 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Raksa (Hg) 

Arsen (As) 

% (b/b) 

% (b/b) adbk 

mg/kg 

 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

Maks 7 

Min 94,7 

Min 30 

 

 

Maks 10 

Maks 10 

Maks 0,1 

Maks 0,1 

Sumber: SNI 01-3556-2000/Rev.9. 
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Garam beriodium selain sebagai pemenuhan pangan, garam beriodium 

juga merupakan salah satu langkah untuk menangani kejadian gangguan akibat 

kekurangan iodium atau biasa dikenal dengan penyakit gondok atau GAKI. Selain 

di Indonesia, penambahan iodium pada garam juga dilakukan secara internasional 

sebagai langkah penanggulangan juga penyakit GAKI atau yang secara 

internasional dikenal dengan Iodium Deficiency Disorder (IDD).  Langkah 

penambahan iodium pada garam atau disebut dengan iodisasi sudah ditetapkan 

secara internasional yang biasa dikenal dengan Universal Salt Iodization (USI). 

Sebagai bentuk penanggulangan penyakit GAKI, masing-masing negara 

ditargetkan untuk dapat melakukan penambahan iodium pada garam > 90%.  

Indonesia sendiri telah melakukan program ini sejak lama. Dibuktikan 

dengan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat 

(nasional) maupu di tingkat daerah. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan 

mampu menanggulangi kejadian GAKI, terutama pada daerah endemis GAKI, 

serta mempercepat capaian target USI. Pemerintah pusat telah menjelaskan 

peraturan yodisasi garam yaitu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium. Selanjutnya, 

peraturan tersebut menjadi landasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak 

Beriodium di Kabupaten Magelang. 

Peraturan daerah tersebut dibuat dengan tujuan yang jelas yaitu dalam 

rangka upaya peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa yang 
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dimaksud dengan garam beriodium adalah garam konsumsi yang komponen 

utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium 30-80 ppm 

melalui proses iodisasi (Pasal 1d, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 

9 Tahun 2004). Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

masih ditemukan beberapa merek garam konsumsi di wilayah kerja pemerintah 

Kabupaten Magelang yang tidak memenuhi standar iodium yang telah ditetapkan. 

Peneliti menemukan sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang dimana dari 5 

merek dagang garam konsumsi yang ada disana ke lima merek dagang garam 

konsumsi tersebut atau dengan kata lain semua merek dagang garam konsumsi 

tidak memenuhi standar garam konsumsi yang ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Magelang. 

 

2.1. 7 Iodium  

Iodium adalah salah satu jenis mineral yang umum terdapat di dalam tanah 

dan air, merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk perkembangan dan 

pertumbuhan. Iodium di dalam tanah dan laut terdapat sebagai iodida. Ion iodida 

dioksidasi oleh sinar matahari menjadi unsur iodium yang mudah menguap. 

Iodium ini kemudian dikembalikan ke dalam tanah. Pengembalian iodium ke 

dalam tanah ini berjalan lambat dan sedikit dibandingkan dengan kehilangan 

semula. Meskipun iodium merupakan mineral zat gizi yang kecil, tetapi dalam 

tubuh manusia sangat dibutuhkan. 

Kegunaan mineral iodium adalah membantu kerja kelenjar gondok atau 

dalam istilah kedokteran disebut kelenjar tiroid yang berada di dalam tubuh 
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manusia. Kelenjar ini letaknya di bagian dekat leher, tepatnya bagian bawah leher 

di samping kanan dan kiri batang tenggorok. Hormon tiroid ini selanjutnya akan 

mengatur pertumbuhan pada tubuh manusia, mengatur fungsi reproduksi, 

mengatur fungsi syaraf tubuh, mengatur pertumbuhan kulit dan rambut, serta 

mengatur metabolisme sel.  

Dampak gangguan akibat kekurangan iodium cukup serius. Pada ibu 

hamil, dampak buruk GAKI mulai terjadi pada kehamilan trimester kedua tetapi 

masih dapat diperbaiki apabila segera mendapat suplemen zat iodium. Apabila 

GAKI terjadi pada kehamilan yang lebih tua (lebih dari trimester kedua), dampak 

buruknya tidak dapat diperbaiki. Dampak buruk pada janin dan bayi dapat berupa 

keguguran, lahir mati, lahir cacat, kretin, kelainan psikomotor, dan kematian bayi. 

Pada anak usia sekolah dan orang dewasa GAKI dapat berakibat pembesaran 

kelenjar gondok, cacat mental, dan fisik. 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.3 Kerangka Teori (Sumber: Modifikasi Dunn, 1999:21; WHO, 

UNICEF, ICCIDD, 2007:9; Faried Ali, Syamsu Alam, Sastro M.Wantu, 2012:20).
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 ALUR PIKIR 

Alur pikir pada penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Pikir 
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3.2 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang No. 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam 

Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. 

  

3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bersifat naturalistik yakni penelitian yang 

berbasis data lapangan, pada kondisi yang alamiah, dan data lapangan digunakan 

menjadi bahan dalam perumusan teori hasil penelitian (Saryono, Mekar Dwi A., 

2013:16). Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian untuk memahami 

fenomena yang dialami subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2007:6). 

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu studi yang 

mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan 

data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Kasus yang 

dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (Saryono, Mekar 

Dwi A., 2013:47). Penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi 

kasus ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang nomor 9 tahun 2004 tentang pelarangan peredaran garam konsumsi 
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tidak beriodium di Kabupaten Magelang ditinjau dari karakteristik badan 

pelaksana, sumber daya, sikap, komunikasi, dan faktor lainnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Indepth Interview (wawancara 

mendalam). Indepth Interview atau wawancara mendalam adalah cara 

pengumpulan data melalui wawancara, menggunakan pedoman wawancara yang 

berisi pertanyaan terbuka, dan sebagian besar berbasis pada interaksi antara 1 

pewawancara dengan 1 responden (Saryono, Mekar Dwi A., 2013:12). 

 

3.4 SUMBER INFORMASI 

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan 

informan yang memahami tentang implementasi perda ini. Penentuan informan 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive 

sampling merupakan teknik yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri dalam menentukan sampel (Soekidjo Notoatmodjo, 

2002). Cara pemilihan informan pada penelitian ini tidak diarahkan pada jumlah 

tetapi berdasarkan pada asas kesesuaian dan kecukupan sampai mencapai saturasi 

data. Informan utama dalam penelitian ini adalah pedagang garam konsumsi di 

Kabupaten Magelang. 

Informan dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Kriteria tersebut antara lain: 

1. Subjek kebijakan; 

2. Bekerja dan tinggal di Kabupaten Magelang; 
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3. Bersedia menjadi informan. 

Informan triangulasi (tim ahli) dalam penelitian ini adalah: 

1.  Kepala Seksi Bagian Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (DKKab. 

Magelang). 

2. Kepala Seksi bagian Distribusi dan Perlindungan Konsumen Dinas 

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang (Disdagsar). 

Informan ahli ini untuk mengkonfirmasi pernyataan informan terkait 

garam konsumsi beriodium di Kabupaten Magelang kaitannya dengan kejadian 

GAKI (Gangguan Akibat Kekurang Iodium) di Kabupaten Magelang. 

Tim validator dalam penelitian ini adalah Kepala Laboratorium dan Klinik 

Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium 

(BP2GAKI) Kabupaten Magelang dan ketua tim riset kualitatif Balai Penelitian 

dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (BP2GAKI). Tim 

validator ini untuk memvalidasi instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam 

mencari informasi seputar peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari dinas atau instansi terkait 

yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dan Dinas Perdagangan dan Pasar 

Kabupaten Magelang. Data tersebut adalah: 

1. Data jumlah penderita GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium, 

persentase desa/kelurahan dengan garam beriodium baik dan data kandungan 

iodium pada garam yang beredar di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. 
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2. Data nama merek dagang garam beriodium yang beredar di Dinas 

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. 

3. Data dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.5.1 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data primer menggunakan wawancara mendalam 

(indepth interview) sedangkan teknik pengambilan data sekunder dengan 

memperoleh data atau dokumen yang sudah ada dari dinas maupun instansi 

terkait. Menurut Saryono, Mekar Dwi A. (2013:12) pada penelitian kualitatif, data 

primer dikumpulkan oleh peneliti dengan wawancara mendalam, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari gambar dan dokumen. 

3.5.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah perangkat yang akan digunakan untuk 

perolehan data (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:48). Instrumen yang digunakan 

adalah lembar pedoman wawancara semi terstruktur. Pedoman wawancara semi 

terstruktur adalah pedoman yang berisi lembar pertanyaan terstruktur yang 

ditanyakan oleh pewawancara, kemudian diperdalam dengan mengorek 

keterangan lebih lanjut (Saryono, Mekar Dwi A., 2013:181). Dalam penelitian ini 

terdapat dua pedoman penelitian yang digunakan, yaitu: 

1. Pedoman wawancara untuk petugas, dan 

2. Pedoman wawancara untuk pedagang. 
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3.5.2.1 Matriks Pertanyaan Penelitian dan Triangulasi 

Tabel 3.1 Matriks Pertanyaan Penelitian dan Triangulasi  

No. 

(1) 

Pertanyaan Penelitian 

(2) 

Pertanyaan di Kuesioner 

(3) 

Informan 

(4) 

1. Bagaimana 

Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 

Tahun 2004 tentang 

Pelarangan Peredaran 

Garam Konsumsi Tidak 

Beriodium di Kabupaten 

Magelang? 

a. Bagaimana 

implementasi perda 

Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

b. Menurut Bapak/Ibu, 

apa yang menjadi 

faktor penghambat 

dalam implementasi 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

c. Menurut Bapak/Ibu, 

apa yang menjadi 

faktor pendukung 

dalam implementasi 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

d. Faktor apa yang paling 

penting dalam 

mendukung 

keberhasilan 

pelaksanaan 

implementasi 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

2. Bagaimana Standard dan 

Tujuan Kebijakan (Bab I, 

Bab II dan Bab III Perda)? 

a. Menurut Bapak/Ibu, 

siapa sajakah yang 

menjadi subyek 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kab. Magelang, 

Dinas Perdagangan 

dan Pasar Kab. 

Magelang. 
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b. Apakah Bapak/Ibu 

mengetahui 

kandungan iodium 

pada garam konsumsi 

yang memenuhi 

Standar Nasional 

Indonesia? Apa 

kandungan di dalam 

garam konsumsi yang 

paling penting dan 

berapa jumlahnya? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang, 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

c. Menurut Bapak/Ibu, 

apakah garam 

konsumsi yang 

Bapak/Ibu jual sudah 

mengandung iodium 

yang sesuai dengan 

peraturan? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

d. Coba sebutkan ciri-ciri 

garam konsumsi yang 

memenuhi standar atau 

peraturan yang 

berlaku. 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

e. Apakah semua garam 

konsumsi yang beredar 

di Magelang sudah 

sesuai dengan perda 

tersebut dan SNI 

garam? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

3. 
 

Bagaimana Sumber Daya 

Kebijakan ini (Bab IV dan 

Bab VI)? 

a. Instansi mana saja 

yang berwenang untuk 

melakukan 

pengawasan terhadap 

garam konsumsi yang 

beredar di Kabupaten 

Magelang? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

b. Apakah dinas terkait 

pernah ke tempat 

Bapak/Ibu untuk 

melihat contoh garam 

yang Bapak/Ibu jual? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 
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c. Apakah ada sosialisasi 

yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah 

kepada distributor dan 

pedagang garam 

konsumsi tentang 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang, 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

d. Apabila ada, siapakah 

yang melakukan? 

Berapa kali sosialisasi 

dilakukan? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

e. Apabila tidak 

dilakukan sosialisasi, 

apa alasannya? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang,  

Dinas Perdagangan 

dan Pasar 

Kabupaten 

Magelang. 

4. Bagaimana Komunikasi 

antar Organisasi dalam 

implementasi perda ini? 

 

a. Bagaimana cara 

Bapak/Ibu melakukan 

komunikasi dengan 

para distributor dan 

pedagang garam 

konsumsi terkait 

dengan implementasi 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

b. Darimana Bapak/Ibu 

mendengar mengenai 

informasi tersebut? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

c. Informasi seperti apa 

yang Bapak/Ibu terima 

tentang Perda Kab. 

Magelang No. 9 Tahun 

2004? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 
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5. Bagaimana Badan 

Pelaksana (Bab VI) 

kebijakan ini? 

 

a. Apakah ada sistem 

pemberian hukuman 

terhadap distributor 

maupun pedagang 

garaam konsumsi yang 

melakukan 

pelanggaran? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

b. Siapakah yang berhak 

memberikan sanksi 

kepada distributor 

maupun pedagang 

garam konsumsi yang 

melakukan 

pelanggaran? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

c. Apakah sistem denda 

pernah ditetapkan? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

6. Bagaimana Lingkungan 

Kebijakan (Bab I) ini? 

 

a. Kendala apa yang 

Bapak/Ibu hadapi 

dalam pelaksanaan 

kebijakan ini? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang 

b. Apa kendala dalam 

pelaksanaan 

implementasi perda 

ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

7. Bagaimana Sikap 

Pelaksana terhadap 

kebijakan ini? 

a. Apakah Bapak/Ibu 

memahami isi 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang 

No. 9 Tahun 2004 

tentang pelarangan 

peredaran garam 

konsumsi tidak 

beriodium di 

Kabupaten Magelang? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

b. Bagaimana sikap 

Bapak/Ibu mengenai 

Perda Kab. Magelang 

No. 9 Tahun 2004? 

Apa alasannya? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang 
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c. Bagaimana persepsi 

Bapak/Ibu terhadap 

Perda ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

d. Bagaimana sikap 

distributor dan penjual 

garam tentang 

kebijakan ini? 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Magelang, Dinas 

Perdagangan dan 

Pasar Kabupaten 

Magelang. 

e. Menurut Bapak/Ibu 

bagaimana solusi 

untuk mengatasi 

kendala dalam 

pelaksanaan 

implementasi perda 

ini? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

f. Apakah Bapak/Ibu 

sudah melaksanakan 

sesuai dengan 

kebijakan tersebut? 

Pedagang garam 

konsumsi di 

Kabupaten 

Magelang. 

Selain pedoman wawancara, dalam penelitian ini peneliti dan asisten 

peneliti juga digunakan sebagai instrumen penelitian. Peneliti sendiri digunakan 

karena selalu ada pengembangan pertanyaan pada saat melakukan wawancara, 

sedangkan asisten peneliti digunakan untuk membantu peneliti mengambil 

dokumentasi setiap langkah penelitian. Selain itu, alat perekam dan kamera juga 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Alat perekam digunakan untuk merekam 

semua pembicaraan antara peneliti dengan informan selama wawancara. Hal ini 

berguna membantu peneliti melakukan analisis secara lebih teliti karena 

wawancara dapat didengarkan secara berulang. Kamera digunakan untuk 

membantu peneliti merekam kondisi lingkungan selama wawancara berlangsung. 
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3.6 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

3.7.1 Tahap Pra Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 

1. Pengurusan surat ijin pengambilan data dari Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) untuk instansi yang dituju (Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 

dan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang). 

2. Penyerahan surat dari UNNES ke kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kabupaten Magelang untuk mendapatkan surat rekomendasi. 

3. Penyerahan surat rekomendasi dari Kesbangpol menuju dinas BPMPPT 

(Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) kemudian 

dilanjutkan ke BAPEDA kabupaten Magelang. 

4. Penyerahan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dan 

Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang untuk pengambilan data 

terkait garam beriodium (data merek garam konsumsi yang beredar dan data 

kandungan iodium pada garam yang beredar) serta permohonan menjadi 

informan. 

5. Menyusun proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran 

Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang”. 

6. Pengurusan surat ijin penelitian dan pengurusan ijin penelitian. 



43 

 

 

 

7. Persiapan instrumen penelitian yaitu panduan wawancara serta alat perekam 

dan kamera sebagai alat bantu penelitian. 

3.7.2 Tahap Kegiatan Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 

1. Pengujian validitas instrumen dengan mengujikan instrumen penelitian yang 

akan digunakan kepada tim validator (dr. Suryati Kumorowulan, M.Biotech 

dan Ibu Asih Setyani dari BP2GAKI Magelang). 

2. Pelaksanaan wawancara dengan informan yang telah dipilih dan disepakati 

(pelaksanaan wawancara dilakukan sesuai dengan janji yang telah dibuat 

antara peneliti dengan informan). 

3. Pencatatan, analisis singkat, dan pengambilan foto pada setiap langkah yang 

dilakukan. 

3.7.3 Tahap Analisis Intensif 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 

1. Perangkuman semua data wawancara yang telah dikumpulkan, membuat 

catatan yang lebih rapi untuk kemudian diserahkan kepada pembimbing 

sebagai data mentah. 

2. Pembandingan data hasil wawancara dengan data sekunder dan observasi yang 

terkait dengan peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang. 

3. Analisis data dan membandingkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Garam 

Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang (Triangulasi) 

4. Penyajian data dan pembuatan simpulan dalam bentuk laporan skripsi. 
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Gambar 3.2. Prosedur Penelitian 
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3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Empat kriteria untuk memperoleh keabsahan data (trustworthiness) 

menurut Moleong (2007:324) yaitu Kredibilitas (credibility), Transferabilitas 

(Transferability), Dependability, dan Konfirmabilitas.  

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi (triangulation). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan manusia yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding tambahan data itu. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi data/sumber (data triangulation). Teknik ini dapat menggunakan satu 

jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan yang digunakan 

perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda.  

 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Langkah umum analisis data kualitatif adalah pengaturan/penataan 

data, melakukan koding dan kategorisasi, mencari pola dan proposisi penelitian, 

menafsirkan data, serta mengevaluasi penafsiran. Pengaturan/penataan data 

dilakukan untuk memastikan bahwa semua data telah lengkap, tercatat dan diberi 

label dengan sistematis, sehingga data menjadi teratur dan mudah 

dilacak/dipanggil. Melakukan koding dan kategorisasi berguna untuk 

mengembangkan kategori, pola, dan konsep. Koding dimulai setelah semua data 

dibaca berulang-ulang. Susun kata kunci, tema, isu, dan pernyataan-pernyataan 

para informan. Inti koding adalah menemukan dan membandingkan persamaan 

serta perbedaan materi data untuk membuat susunan kategori. 
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Mencari pola dan proporsi penelitian berguna membuat beberapa kategori 

menjadi tema-tema besar sehingga lebih stabil, rapi dan logis serta masuk akal. 

Mengevaluasi penafsiran berfungsi untuk membuat analisis data kualitatif menjadi 

bermakna, berguna, dan kredibel. Berikut ini skema teknik analisa data menurut 

Colaizzi (1978, dalam Steubert & Carpenter, 2003) dikutip dari buku Metodologi 

Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam bidang kesehatan (Saryono, Mekar 

Dwi A., 2013:92): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Teknik Analisis Data (Sumber: Saryono, Mekar Dwi A., 

2013, halaman 92)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Konsumsi garam beriodium yang baik di sebuah daerah dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Salah satu yang berpengaruh adalah macam garam konsumsi yang 

beredar di daerah tersebut serta kebijakan yang ada. Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan dibantu oleh satu asisten peneliti ini dilakukan selama 2 

minggu, terhitung sejak tanggal 19 Mei-01 Juni 2014. Hasil yang didapatkan 

adalah kabupaten Magelang merupakan Kabupaten dengan tingkat persentase 

konsumsi garam beriodium yang baik sebesar 59,45% (Profil Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012:Tabel 81). 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, data rekap monitoring garam 

beriodium tingkat pasar Kabupaten Magelang tahun 2012 (Lampiran 9), 

Kabupaten Magelang terdiri atas 21 kecamatan. Sebelas kecamatan (52,4%) 

diantaranya sudah 100% garam yang beredar sudah memenuhi standar (sesuai 

dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 tahun 2004 yaitu kadar iodium >30 

ppm) dan sepuluh kecamatan (47,6%) lainnya masih ditemukan sampel garam 

yang tidak memenuhi standar garam beriodium.  

Garam konsumsi yang beredar di Kabupaten Magelang berasal dari 

beberapa daerah, diantaranya berasal dari Kabupaten Pati dan Kabupaten 

Rembang yang merupakan daerah produsen garam terbesar di Provinsi Jawa 

Tengah. Berdasarkan data rekap monitoring garam beriodium tingkat pasar 

Kabupaten Magelang tahun 2012 (Lampiran 9), masih terdapat beberapa merek 
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garam yang beredar di Kabupaten Magelang yang tidak memenuhi syarat 

(kandungan iodium < 30 ppm). Dari 124 pedagang garam konsumsi di pasar-pasar 

tradisional Kabupaten Magelang, yang dipilih secara acak, diambil sampel garam 

konsumsi yang dijual sebanyak 255 sampel. Jumlah sampel yang diambil dari 

setiap pedagang didasarkan kepada perbedaan merek, jenis garam (garam bata, 

garam halus, dan garam krosok), serta ukuran kemasan. Hal tersebut 

menyebabkan jumlah sampel antar kecamatan tidak sama.  

Data menunjukkan dari 255 sampel garam yang diambil, 19 sampel 

(7,45%) merupakan garam konsumsi yang tidak memenuhi standar. Standar yang 

dimaksudkan adalah standar garam konsumsi beriodium yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 Bab I pasal 1. 

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa “Garam beriodium adalah garam 

konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung 

senyawa iodium 30-80 ppm”.  

Data rekapitulasi monitoring merek garam beriodium di tingkat pasar 

Kabupaten Magelang (Lampiran 10), menunjukkan terdapat beberapa garam 

konsumsi yang tidak memenuhi standar beredar di Kabupaten Magelang. Pada 

rekapitulasi ini, terjadi perbedaan jumlah sampel yang diambil pada setiap merek 

garam beriodium yang beredar di Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel ini 

didasarkan pada pengambilan sampel garam konsumsi beriodium yang didapatkan 

ketika melakukan monitoring pada setiap kecamatan. Hal ini menyebabkan 

jumlah sampel berbeda pada setiap merek. Jika merek garam memiliki sampel 

yang lebih banyak, maka hal tersebut menunjukkan garam tersebut beredar hampir 
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di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang. Selain itu, jumlah sampel yang 

banyak juga menunjukkan bahwa sampel garam dengan merek tersebut terdiri atas 

berbagai jenis (garam bata, garam halus, dan garam krosok) dan ukuran kemasan 

(kemasan kecil, kemasan sedang, dan kemasan besar). Rekapitulasi tersebut 

menunjukkan dari 59 merek garam beriodium terdapat delapan (13,6%) merek 

garam yang tidak memenuhi standar.  

Peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang dikontrol oleh Dinas 

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang (Disdagsar) serta Dinas Kesehatan 

Kabupaten Magelang dengan cara melakukan pengecekan garam konsumsi yang 

beredar di pasar secara berkala. Dalam rangka mengontrol peredaran garam 

konsumsi dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten 

Magelang, pemerintah Kabupaten Magelang membuat peraturan khusus yang 

mengatur tentang peredaran garam beriodium di Kabupaen Magelang, yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan 

Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Peraturan 

ini memuat tentang garam konsumsi yang memenuhi standar untuk beredar di 

Kabupaten Magelang serta sanksi maupun denda yang akan dikenakan bagi 

seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang yang terbukti melakukan 

pelanggaran, yaitu mengedarkan atau menjual garam konsumsi yang tidak 

memenuhi standar di wilayah Kabupaten Magelang. 
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4.1.1 Identifikasi Informan  

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 pedagang garam konsumsi 

beriodium yaitu pedagang yang berjualan secara ecer maupun grosir garam 

konsumsi yang berada di pasar-pasar tradisional Kabupaten Magelang. 

Karakteristik informan dilihat dari berbagai aspek diantaranya umur, pendidikan 

terakhir, dan lama berdagang. Berikut tabel data informan: 

Tabel 4.1 Identifikasi Informan 

Informan Inisial Nama Umur (Th) Pendidikan Lama Berdagang 

1 EV 24 SMA 3 tahun 

2 YN 52 SMA 31 tahun 

3 KS 55 SD 30 tahun 

4 AP 28 SMA 3 tahun 

5 TM 46 SMP 37 tahun 

6 SN 42 SMA 20 tahun 

7 AF 23 SMA 4 tahun 

8 AN 30 SMK 3 tahun 

9 SR 70 Tidak Tamat 

SD 

50 tahun 

10 SL 60 SD 34 tahun 

Sumber: Data Penelitian (2014) 

Tiga informan (30%) dalam penelitian ini berumur > 50 tahun pada tahun 

2014 dan sebanyak tujuh informan (70%) berumur < 50 tahun pada tahun 2014. 

Tingkat pendidikan terakhir satu informan (10%) adalah tidak tamat Sekolah 

Dasar (SD), dua informan (20%) tamat Sekolah Dasar (SD), satu informan (10%) 

tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan enam informan lainnya (60%) 

tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Empat informan (40%) telah bekerja 

sebagai pedagang selama 3 tahun, satu informan (10%) telah bekerja sebagai 

pedagang selama 20 tahun, empat informan (40%) telah bekerja sebagai pedagang 
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selama 30 tahun, dan satu informan (10%) telah bekerja sebagai pedagang selama 

50 tahun.  

Pada penelitian ini, informan triangulasi terdiri dari dua petugas dari 

instansi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004, 

yaitu petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelag dan petugas dari Dinas 

Perdagangan dan Pasar. Karakteristik informan triangulasi dilihat dari berbagai 

aspek diantaranya umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan lama bekerja. Dalam 

penelitian ini, satu informan triangulasi berumur 49 tahun dan satu informan 

triangulasi berumur 51 tahun. Pendidikan terakhir satu informan triangulasi adalah 

S2 dan satu informan triangulasi lainnya S1. Pekerjaan kedua informan triangulasi 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masing-masing informan triangulasi telah 

bekerja di pemerintahan Kabupaten Magelang selama 21 tahun dan 27 tahun. 

4.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang No. 9 Th. 2004 

Hasil serta pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004, akan dijabarkan 

dalam sub-sub bagian yang ada dibawah ini: 

1. Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004. 

2. Standar dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I, Bab II, dan Bab III 

Perda). 
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3. Sumberdaya kebijakan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab IV, Bab V dan Bab VI 

Perda). 

4. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004. 

5. Badan pelaksana dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab IV Perda). 

6. Lingkungan kebijakan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I Perda). 

7. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004. 

4.1.2.1 Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004 

Bagian ini akan membahas mengenai sejauh mana Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 telah dilaksanakan di Kabupaten 

Magelang. Hal ini diukur dengan sejauh mana pedagang garam konsumsi di 

Kabupaten Magelang, yang berkedudukan sebagai subyek perda ini, mengetahui 

tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004. Berikut 

kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan utama: 

“Nek peraturan nomer pinten kula mboten ngertos tapi ada peraturan saya tahu…” 

YN (52 th) 

 

“Ndak tau, karena tidak ada yang sosialisasi kok mba….” 

SL (60 th) 

 

“Mboten ngertos nek wonten peraturan niku….” 

KS (55 th) 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa, sepuluh informan (100%) tidak 

mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten 

Magelang. Sembilan informan (90%) memberikan jawaban “tidak tahu” dan satu 

informan (10%) menjelaskan mengetahui adanya peraturan tentang garam namun, 

tidak tahu dengan tepat peraturannya. Pernyataan para pedagang ini diperkuat oleh 

pernyataan petugas dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang 

selaku informan triangulasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, petugas 

menyatakan bahwa memang perda ini belum terlaksana secara maksimal dan 

masih dalam proses pertimbangan yang lebih lanjut. Berikut pernyataan petugas 

terkait: 

“Perda ini belum sampai pada tahap implementasi ya mbak ya. Masih ada 

pertimbangan lebih lanjut karena tupoksinya belum jelas kesini (Disdagsar 

Kabupaten Magelang) atau ke Satpol PP Kabupaten Magelang (Satuan Polisi 

Pamong Praja). Paling kami hanya sosialisasi saja ke pedagang, garam yang baik 

seperti apa gitu mbak….” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Perda sudah berjalan mbak tapi, penerapan yang sesuai perdanya saja yang 

belum…. Kami berjalan dengan cara social advercement mbak, hanya sosialisasi 

garam seperti apa yang baik. Biasanya kami beri yang iodida test itu mbak, kami 

tunjukkan garam yang tidak bagus yang seperti apa….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

Berbagai pernyataan diatas menunjukkan bahwa peraturan daerah ini 

belum berjalan secara maksimal. Setelah mendapatkan informasi tersebut, 

selanjutnya peneliti mengkonfirmasi kepada petugas pelaksana kebijakan terkait 

kondisi di lapangan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh para petugas jika para 

pedagang memang belum mengetahui tentang perda ini dikarenakan perda ini 

belum berjalan sebagaimana mestinya. Perda ini hanya berjalan dengan cara 
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pendekatan kekeluargaan (social advercement) belum secara pendekatan hukum 

dan hanya mengenalkan kepada masyarakat tentang garam beriodium (inti dari 

Peraturan Daerah ini) bukan Peraturan Daerah secara menyeluruh. 

Pada bagian ini, peneliti menemukan kenyataan di lapangan bahwa 

implementasi perda belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan 

ketidaktahuan seluruh pedagang garam konsumsi yang diwawancara oleh peneliti 

tentang perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 ini. Pedagang garam 

konsumsi di Kabupaten Magelang merupakan pemeran utama dalam pelaksanaan 

perda ini. Hal ini dikarenakan pedagang garam konsumsi merupakan subyek dari 

perda, sesuai dengan Bab II Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Subyek larangan adalah setiap orang 

atau badan yang melakukan peredaran garam yang tidak beriodium untuk 

konsumsi di daerah”.  

Pelaksanaan implementasi perda ini terhambat selain karena belum 

disosialisasikannya perda ini, juga karena adanya ketidaksepahaman antar instansi 

terkait. Ketidaksepahaman tersebut terlihat dari pendapat yang berbeda antar 

instansi terkait. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat instansi 

yang mengatakan bahwa tupoksi ini belum jelas namun, instansi lain mengatakan 

bahwa tupoksi sudah jelas dimana hanya pemahaman atau pencermatan mengenai 

tupoksi saja yang belum dilakukan secara baik oeh instansi terkait.  

Setelah peneliti melakukan triangulasi, ternyata memang salah satu 

diantara mereka merupakan pegawai yang baru 1 tahun bergelut dengan perda ini 

sehingga masih perlu untuk memahami, mempelajari, dan mencermati tupoksi 



55 

 

 

 

lebih lanjut. Akan tetapi, kedua informan triangulasi juga mengungkapkan bahwa 

untuk penerapan perda ini, saat ini, masih berupa pendekatan sosial saja karena 

ada beberapa hal yang masih dipertimbangkan, diantaranya: denda maksimal lima 

juta rupiah (Rp 5.000.000,-) yang terlalu berat jika dilihat pada kenyataan di 

lapangan bahwa para pedagang garam kebanyakan merupakan pedagang lansia 

serta sarana prasarana yang belum siap untuk pelaksanaan implementasi perda ini 

(seperti gedung atau gudang khusus yang akan digunakan sebagai tempat 

penyimpanan garam sitaan). Berikut kutipan wawancaranya: 

“Denda belum berjalan mbak. Kenyataannya itu kita juga masih manusiawi ya 

mbak, maksudnya masalah garam kan harganya juga murah, kalau ketentuan 

masalah perda itu kan dendanya sampai satu juta ya. Nhah itu, kalau kita terapkan 

sungguhan gitu ya nggak tega juga mbak. Orang yang jual untungnya nggak 

seberapa dapet denda sekian tapi, kalau kita akhirnya pembinaan secara langsung 

mbak.” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Dendanya sendiri…. Masih kasihan ya mbak” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

Pendekatan sosial yang dilakukan berupa pemberitahuan secara langsung 

ketika melakukan monitoring. Pemberitahuan yang dilakukan adalah dengan 

mengujikan iodida test di hadapan pedagang kemudian menunjukkan sampel 

mana yang tidak memenuhi standar (dengan mengamati perubahan warna pada 

sampel garam konsumsi), kemudian memberikan masukan untuk tidak menerima 

atau menjual merek tersebut lagi. 

Menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) dalam 

Subarsono (2013:89) bahwa, “Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan 

oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan 

proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik 
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variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing 

variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain”. Teori tersebut 

menunjukkan bahwa, keberhasilan pelaksanaan implementasi dipengaruhi oleh 

interaksi antar variabel-variabel perda. Variabel terkait Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 adalah pejabat pelaksana kebijakan 

dan para pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil 

wawancara, variabel dalam pelaksanaan implementasi perda ini belum 

berinteraksi dengan baik dalam memahami Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004.  

Interaksi yang belum baik tersebut, ditunjukkan dengan organisasi 

pelaksana kebijakan yang belum menemukan pemahaman yang sama dalam 

pelaksanaan perda ini. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Kalau masalah tupoksi itu sudah jelas perda ini ada di disdagsar mbak….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

 

“Kalau sesuai tupoksi, itu masuk di Satpol PP atau disini kan belum. Jadi, ini dari 

dinkes baru koordinasi dengan kami sebaiknya ini ada dimana….” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

Dikarenakan antar organisasi yang belum berinteraksi dengan baik, 

akhirnya menyebabkan interaksi antara pelaksana kebijakan dengan pedagang 

garam konsumsi juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

pelaksana kebijakan belum dapat mengkomunikasikan perda ini secara tepat 

kepada para pedagang garam konsumsi, sehingga pedagang garam konsumsi tidak 

mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang peredaran garam konsumsi 

di Kabupaten Magelang. Pada kenyataannya, para pedagang garam konsumsi 

merupakan kunci utama peredaran garam di Kabupaten Magelang dikarenakan di 
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Kabupaten Magelang tidak ada produsen maupun distributor garam besar yang 

menguasai pasar garam di Kabupaten Magelang. Hal ini kemudian berimbas 

terhambatnya pelaksanaan implementasi perda. Imbas terhambatnya pelaksanaan 

implementasi perda tersebut, ditunjukkan dengan belum berjalannya pengawasan 

peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang sesuai dengan isi perda serta 

masih ditemukannya beberapa garam konsumsi yang tidak memenuhi standar 

yang masih beredar di Kabupaten Magelang. 

4.1.2.2 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Pelaksanaan Implementasi Perda 

Kab. Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I, Bab II, dan Bab III Perda) 

Bagian ini akan membahas mengenai standar dan tujuan kebijakan dalam 

pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004. Dalam tema ini, membahas seputar standar garam beriodium yang 

boleh beredar dan tingkat perlu atau tidaknya diadakan perda ini. Sepuluh 

informan (100%) tidak memahami betul standar untuk garam beriodium yang 

boleh beredar. Tiga informan (30%) menganggap penting adanya perda ini 

sedangkan tujuh (70%) informan lainnya tidak begitu yakin penting atau tidaknya 

perda ini. Berikut pernyataan dari informan: 

“Garam beriodium ya yang ada tulisan e beriodium itu mbak di kemasan e…. 

Perlu atau tidak, perlu ya mbak ada peraturan tentang garam….” 

EV (24 th) 

 

“Ndak tahu….” 

AP (28 th) 

 

“Walah mboten ngertos kula, cuman biasane nek saking Pati, Rembang niko 

sae…. Mboten ngertos….” 

AF (23 th) 
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Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa para pedagang 

tidak mengetahui dengan persis garam seperti apa yang boleh beredar dan tujuan 

dari perda ini sendiri dikarenakan dari instansi terkait tidak pernah menjelaskan 

secara detail apa standar dan tujuan dari perda ini. Setelah dikonfirmasikan 

dengan petugas, didapatkan hasil bahwa memang dari instansi terkait hanya 

menjelaskan seadanya dan tidak menjelaskan tentang perda ini kepada para 

pedagang. Berikut jawaban informan triangulasi mengenai standar dan tujuan 

perda ini: 

“Pemberitahuan ya hanya garam beriodium yang sesuai itu garam yang 30-80 

ppm…. Perda ini perlu ya mbak, untuk membatasi garam yang masuk di wilayah 

Kabupaten Magelang, yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada….kalau obyek 

dari perda ini jelas ya mbak garam konsumsi, kalau subyeknya juga jelas semua 

pedagang garam konsumsi, baik itu pedagang kecil maupun pedagang besar ya 

mbak…. ” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang  (51 th) 

 

“Kalau masalah pemberitahuan kepada pedagang paling cuman garamnya 

langsung dicek di tempat pakai iodida test kemudian jika ada garam yang tidak 

sesuai standar, pedagang langsung diberitahu untuk tidak menjual garam itu lagi. 

Kalau dibilang perlu, jelas perlu mbak. Tujuan perda ini ya kalau secara langsung 

untuk meningkatkan salah satu pencapaian standar kesehatan. Subyeknya ya 

pedagang garam karena disini kan termasuk konsumen. Perda ini kan memang 

langsung untuk pedagang di pasaran. 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

Tujuan dari diadakannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004 adalah untuk mempercepat memasyarakatkan penggunaan garam 

beriodium melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam konsumsi yang 

tidak beriodium. Sebagai petugas yang melakukan pengawasan peredaran garam 

konsumsi, harus mengetahui tujuan diadakannya perda. Melihat pernyataan 

petugas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petugas telah mengetahui 

dengan baik tujuan dari dibentuknya perda ini. Bukan hanya petugas akan tetapi, 
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para pedagang juga perlu untuk mengetahui tujuan dari perda ini sehingga, 

dimaksudkan agar perda akan berjalan maksimal karena semua pihak mengetahui 

tujuan dibentuknya perda ini. 

Pada Bab I pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004, disebutkan bahwa “Garam beriodium adalah garam konsumsi yang 

komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium 

30-80 ppm”. Jika berbagai pernyataan pedagang dicocokkan dengan perda 

tersebut, maka semua pedagang dengan jelas tidak mengetahui standar garam 

yang boleh beredar di Kabupaten Magelang. Satu informan (10%) 

mengungkapkan bahwa garam yang baik adalah garam yang jika ditetesi larutan 

tertentu (iodida test) akan berubah menjadi biru. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Nggih sing nek ditetesi warnane maleh biru mbak.” 

SN (42 th) 

Informasi ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh petugas. Meskipun, 

yang diungkapkan belum sesuai dengan yang ada pada perda akan tetapi, hal ini 

dikarenakan para petugas mencari cara yang lebih mudah dipahami dan diingat 

oleh pedagang. Petugas menganggap jika garam yang ditetesi akan berubah warna 

menjadi biru, maka itu sudah memenuhi standar. Akan tetapi, pada kenyataannya 

sembilan informan (90%) juga belum mengetahui maka, dimungkinkan tidak 

semua pedagang mendapatkan informasi ketika petugas menyampaikan informasi 

ini.  

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang berada pada posisi 

konsumen garam konsumsi. Dikarenakan posisinya sebagai konsumen 

(dikarenakan tidak ada industri penghasil atau pembuat garam konsumsi di 
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Kabupaten Magelang), maka perlu untuk memberikan informasi kepada para 

pedagang garam konsumsi yang merupakan pintu utama peredaran garam 

konsumsi di Kabupaten Magelang. 

Informasi mengenai obyek dan subyek perda ini juga perlu untuk 

disampaikan agar tidak terjadi kesimpang-siuran. Petugas sudah menyebutkan 

subyek dan obyek perda dengan tepat seperti yang dimaksudkan dalam perda ini, 

yaitu “Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beriodium di 

daerah. Subyek larangan adalah setiap orang atau badan yang melakukan 

peredaran garam yang tidak beriodium untuk konsumsi di daerah” (Bab II 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004). 

Selain itu, pada saat terjun ke lapangan peneliti masih menemukan 

beberapa garam konsumsi yang masuk ke dalam daftar garam yang tidak 

memenuhi standar yang seharusnya tidak boleh beredar di Kabupaten Magelang. 

Daftar garam yang tidak memenuhi standar merupakan merek-merek garam yang 

beredar di Kabupaten Magelang akan tetapi, tidak mengandung iodium 30-80 

ppm. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran perda yang terjadi di 

Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004 Bab III menyebutkan bahwa “Setiap garam konsumsi yang dijual di pasar 

atau tempat lain dalam daerah harus mengandung Iodium dan memenuhi SNI”.  

Kemasan dan pelabelan pada garam konsumsi yang dijual, rata-rata sudah 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengacu pada Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan yang sekarang diperbaharui menjadi 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Standar tersebut terdiri 

dari berbagai aspek, diantaranya yaitu:  

1. Kemasan pangan dilarang menggunakan bahan apapun yang dapat 

melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. 

Pada saat peneliti melakukan pengamatan mengenai garam konsumsi yang 

dijual oleh para pedagang, hampir keseluruhan dikemas dalam kemasan plastik, 

hanya terdapat beberapa merek garam yang dijual dalam botol plastik.  

2. Label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

Label yang ada pada garam konsumsi yang beredar di Kabupaten 

Magelang seluruhnya telah menggunakan bahasa Indonesia. 

3. Informasi yang tercantum dalam label diantaranya: nama produk; daftar bahan 

yang digunakan; berat bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi; 

halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan 

tahun kadaluwarsa; nomor izin edar; dan asal-usul bahan pangan. 

Peneliti tidak menemukan adanya garam konsumsi yang beredar di 

Kabupaten Magelang yang tidak mencantumkan hal-hal tersebut diatas. Semua 

garam konsumsi yang ditemui oleh peneliti pada saat observasi di beberapa pasar 

tradisional maupun modern, sudah mencantumkan hal-hal tersebut diatas sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

Standar dan tujuan kebijakan merupakan dua hal yang mempengaruhi 

kegiatan pelaksanaan impelementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan 

harus jelas agar tidak terjadi multiinterpretasi serta untuk menghindari konflik 

diantara para agen implementasi (Subarsono, 2013:99). Dalam pelaksanaan 
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impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004, 

sudah dituliskan secara jelas standar dan tujuannya sehingga terhindar dari 

multiinterpretasi antar agen pelaksana kebijakan. Berdasarkan sebuah hasil 

penelitian, kebijakan yang hanya diinformasikan secara lisan dan dalam bentuk 

tidak tertulis, dapat mengakibatkan timbulnya interpretasi yang lain yang 

diterima oleh para pelaksana (Heriyanto, 2013). 

Standar dalam Peraturan Daerah ini dituliskan dalam Bab I Pasal 1 yaitu 

kandungan iodium pada garam konsumsi yang boleh beredar yaitu 30-80 ppm. 

Meskipun para pedagang garam konsumsi belum mengetahui secara jelas standar 

iodium pada garam konsumsi yang boleh beredar, para pelaksana kebijakan telah 

memahami betul standar dari perda ini tinggal bagaimana para pelaksana 

kebijakan ini menyampaikan kepada para pedagang garam konsumsi di 

Kabupaten Magelang. Tujuan dari perda ini juga sudah jelas dituliskan dalam 

perda ini yaitu mempercepat memasyarakatkan penggunaan garam beriodium 

melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam konsumsi yang tidak 

beriodium.  

Standar dan tujuan perda ini yang telah tertulis bukan merupakan sebuah 

hambatan pada pelaksanaan implementasinya. Kedua hal tersebut sudah tertulis 

secara jelas hanya saja interaksi dalam variabel perda ini yang masih belum 

berjalan dengan baik. Meskipun masing-masing pejabat pelaksana dari instansi 

terkait sudah memahami dengan jelas standar dan tujuan perda ini akan tetapi, 

jika pelaksana yang terkait langsung dengan perda ini masih belum mengetahui 
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dengan pasti standar dan tujuan perda ini tidak akan menimbulkan hal yang 

diinginkan dengan adanya penetapan perda ini.  

Diperlukan adanya pemberian pengetahuan kepada seluruh lapisan 

masyarakat Kabupaten Magelang mengenai keberadaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam 

Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Standar dan tujuan 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) karena 

jika standar dan tujuan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sebagai contohnya, 

keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, salah satu 

penyebabnya adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) secara 

intensif melakukan sosialisasi terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui 

berbagai media (Subarsono, 2013:90). Pemberian pegetahuan kepada pedagang 

garam konsumsi di Kabupaten Magelang dan seluruh lapisan masyarakat 

mengenai adanya perda ini, bertujuan agar perda dapat berjalan maksimal 

dikarenakan seluruh lapisan masyarakat juga ikut melakukan pengawasan 

terhadap peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang, serta mempercepat 

tercapainya tujuan yang diinginkan dalam peraturan daerah ini.  

4.1.2.3 Sumberdaya Kebijakan dalam Pelaksanaan Implementasi Perda Kab. 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab IV, Bab V dan Bab VI Perda) 

Bagian ini akan membahas mengenai sumberdaya kebijakan yang ikut 

berperan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004. Hal ini akan diketahui melalui cara melakukan wawancara 
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mendalam dengan informan mengenai keaktifan instansi terkait dalam melakukan 

monitoring. Berikut hasil wawancara dengan informan: 

“Nggih yo kadang sok mriki tapi mpun dangu mboten mriki….” 

KS (55 th) 

 

“Walah sampun suwe banget mboten nate mriki petugas e. biasane sing sok mriki 

niku ngecek trasi mbak, wonten pengawet e mboten, bakso kalih bakmi niko 

wonten formalin e mboten, uyah malah jarang mbak, mpun dangu nemen niku 

mboten nate….” 

YN (52 th) 

 

“Ndak pernah ada yang kesini…..” 

AN (30 th) 

 

“Dulunya ada mbak tapi nek sekarang udah nggak ada mbak….” 

EV (24 th) 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga pedagang (30%) pernah 

didatangi oleh instansi terkait pengadaan garam konsumsi beriodium akan tetapi, 

sudah lama tidak ada monitoring lagi dari instansi terkait. Menanggapi pernyataan 

tersebut, berikut pernyataan petugas: 

“Perda ini kan Dinkes yang mengadakan, tapi memang pelaksanaannya belum. 

Masih ada pertimbangan lebih lanjut, seperti sarananya mbak seperti gudang. 

Paling dari kami membantu monitoring pas kami juga melakukan monitoring 

barang SNI (seperti terasi, dll) dan barang kadaluwarsa, jadi tidak hanya 

monitoring khusus garam beriodium. Monitoring itu kalau dari kami sering mbak, 

biasanya 1 minggu 2 kali tapi beda pasar ya mbak. Dendanya, kami masih 

manusiawi ya mbak, kasihan juga kalau harus dikenakan denda atau hukuman 

padahal kan penghasilannya nggak seberapa ya….” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Monitoring tetap kami laksanakan, biasanya hanya ke pasar besarnya saja. 

Penerapan perda yang memang sesuai perda ini memang masih sulit karena ada 

beberapa kendala diantaranya perda ini butuh dana yang banyak, pelatihan karena 

selalu ada mutasi pegawai, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung 

seperti gudang untuk sitaan garamnya. Dendanya sendiri, masih kasihan ya mbak, 

paling hanya pendekatan sosial dan penandatanganan Informed consent untuk 

tidak menjual lagi garam yang tidak memenuhi standar….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 
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Wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakcocokan antara 

informan dengan petugas. Petugas mengatakan bahwa mereka melakukan 

monitoring secara rutin 1 minggu 2 kali tapi tujuh informan (70%) mengatakan 

tidak pernah dikunjungi dari dinas terkait untuk melakukan pengecekan dan 

monitoring garam. Meskipun terdapat tiga informan (30%) mengatakan bahwa 

mereka pernah didatangi oleh petugas akan tetapi sudah lama sekali tidak pernah 

dikunjungi lagi. Setelah dikonfirmasikan dengan instansi terkait, hal ini 

dikarenakan dari instansi terkait memang tidak pernah melakukan monitoring 

garam konsumsi secara tunggal (hanya memonitoring garam konsumsi) sehingga 

pedagang tidak mengingat jelas. Selain itu, dalam melakukan pengecekan garam 

konsumsi, instansi terkait hanya melakukan pengecekan dasar (pengecekan garam 

menggunakan iodida test dan teguran jika menjual garam konsumsi tidak 

beriodium) belum ada tindakan tegas sesuai perda. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Pemberitahuan garam yang sesuai perda itu, yang 30-80 ppm, harus hati-hati, 

tidak hanya menerima saja terus juga dikasih tetesan ini (iodida test), kalau garam 

yang tidak berubah warna jangan diterima. Yang tidak memenuhi syarat, kita 

ambil sampel….” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004 disebutkan bahwa “Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran 

garam konsumsi dibentuk tim pengawasan peredaran garam dengan Keputusan 

Bupati” (Bab IV Pasal 6). Tim pengawasan peredaran garam diantaranya terdiri 

atas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Perdagangan dan Pasar 

Kabupaten Magelang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Akan tetapi, 
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karena pencermatan tupoksi yang belum berjalan, perda yang berjalan dengan cara 

pendekatan sosial, dan sarana prasarana yang belum mendukung, maka perda 

belum berjalan maksimal sesuai isi perda tersebut. Realisasi Bab V Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pidana 

yang menyebutkan bahwa “Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap 

Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)” juga tidak 

berjalan. Hal ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan 

sosial dimana dari instansi terkait masih mempertimbangkan aspek manusiawi. 

Sehingga tindakan yang diambil oleh petugas selain berupa peringatan juga 

berupa penandatanganan Informed consent oleh pedagang yang berisi perjanjian 

untuk tidak menjual lagi garam yang tidak memenuhi standar. 

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar 

efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas yang menjadi dokumen 

saja (Subarsono, 2013:91). Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa 

sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi suksesnya 

pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan (Tahir, 2010:20). Sumberdaya yang 

dimaksud adalah diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan 

sumberdaya sarana prasarana. Pelaksanaan perda ini juga dipengaruhi oleh 

berbagai sumberdaya, diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan 

sumberdaya sarana prasarana.  

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan perda ini sudah ada dan sudah 

jelas namun, masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya 
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ketidaksepahaman antar instansi terkait serta kurangnya pencermatan tupoksi pada 

instansi yang berwenang. Selain itu, hambatan pada sumberdaya manusia ini 

terkait dengan perubahan struktur yang terjadi pada instansi di Kabupaten 

Magelang setiap 5 tahun sekali yang mempengaruhi pencermatan tupoksi pada 

perda ini. Perubahan struktur yang dimaksud adalah terkait dengan adanya mutasi 

pegawai pada instansi kepemerintahan yang berpengaruh dengan pemahaman atau 

pencermatan tupoksi pada pegawai baru yang dimutasi.  

Sumberdaya finansial juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan 

perda ini. Menurut pelaksana kebijakan, dana berkaitan dengan pelaksanaan perda 

ini semakin tahunnya semakin berkurang. Pengurangan dana ini mengakibatkan 

terhambatnya pelaksanaan perda secara maksimal. Dana yang dimaksudkan 

berguna untuk memenuhi peralatan penunjang perda, seperti kebutuhan alat 

maupun reagen untuk menguji garam konsumsi, pelatihan-pelatihan kepada para 

pejabat pelaksana perda, serta untuk biaya akomodasi dan transportasi dalam 

pelaksanaan monitoring perda. Pemenuhan alat maupun reagen untuk pengujian 

garam konsumsi selama ini bekerjasama dengan Balai Penelitian dan 

Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (BP2GAKI) Kabupaten 

Magelang. Kerjasama ini terlaksana dikarenakan instansi terkait merupakan tim 

penanggulangan GAKI sehingga dapat melakukan kesepakatan atau kerjasama. 

Akan tetapi, pelaksanaan perda ini juga membutuhkan dana untuk pemenuhan 

iodida test yang diberikan kepada para pedagang garam konsumsi di Kabupaten 

Magelang sehingga dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan.  
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Selain dana untuk memenuhi alat dan reagen, dana juga dibutuhkan untuk 

melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dimaksudkan berkaitan dengan 

sosialisasi perda yang bertujuan untuk menyamakan persepsi supaya pejabat 

pelaksana dapat memberikan informasi kepada para pedagang garam konsumsi 

secara tepat, serta agar pejabat pelaksana mampu melakukan pengawasan sesuai 

dengan isi perda.  

Akomodasi dan transportasi para pejabat pelaksana juga membutuhkan 

biaya dalam melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan (pasar-pasar di 

Kabupaten Magelang). Dikarenakan sumberdaya finansial yang semakin 

berkurang setiap tahunnya, hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan pengawasan 

atau monitoring garam konsumsi dilakukan secara bersamaan dengan program 

lain yang juga melakukan pengawasan atau monitoring di pasar-pasar di 

Kabupaten Magelang, misalnya saja monitoring garam konsumsi diikutsertakan 

dalam pelaksanaan monitoring barang-barang SNI dan kadaluwarsa. 

Penggabungan pelaksanaan monitoring ini pada akhirnya mengakibatkan 

pelaksanaan monitoring garam konsumsi berjalan kurang maksimal. 

Kondisi di lapangan serta hasil wawancara menunjukkan sumberdaya 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan implementasi perda ini belum tersedia 

secara maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana tersebut 

misalnya, gudang atau bangunan tertutup yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan hasil sitaan garam konsumsi yang tidak sesuai dengan standar perda. 

Selama perda ini telah ditetapkan, belum pernah diadakannya penyitaan garam 

konsumsi yang tidak memenuhi standar. Petugas hanya melakukan pengambilan 
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sampel secukupnya dan pencatatan merek garam konsumsi yang tidak memenuhi 

standar perda. Hal ini mengakibatkan masih memungkinkannya peredaran garam 

konsumsi tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang. Menurut petugas, apabila 

akan dilakukan penyitaan, terkendala dengan belum adanya bangunan yang siap 

menampung atau menyimpan garam konsumsi yang disita dari pasaran di 

Kabupaten Magelang. 

4.1.2.4 Komunikasi Antar Organisasi dalam Pelaksanaan Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

Bagian ini akan membahas mengenai komunikasi yang terjadi diantara 

organisasi atau instansi terkait pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 dengan subyek perda yaitu para 

pedagang garam konsumsi dan dinas lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan 

perda ini. Komunikasi yang kurang tepat antar organisasi juga dapat mengganggu 

pelaksanaan peraturan dikarenakan adanya ketidaksepemahaman antar organisasi. 

Berikut hasil wawancara dengan para pedagang: 

“Dulunya ada mbak, sekitar dua sampai empat orang yang kesini tapi, saya kurang 

paham sama penjelasnnya mbak….” 

EV (24 th) 

 

“Ha riyin niku mbak, mpun suwe mboten nate mriki. Kalau habis dari sini itu 

setiap warung mesti dicek, kalau nggak dicek itu ya dikasih tetesan. Udah lama itu 

mbak, sekalian petugas e ngasih tau, nanti kalau yang beriodium warnane jadi 

biru, kalau yang nggak beriodium ya cuman ditanyai dari pabrik mana gitu mbak. 

Biasane sing mriki dua orang mbak….” 

YN (52 th) 

 

“Walah mbak mboten nate wonten ingkang mriki kagem ngoten niku…” 

TM (46 th) 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa, terdapat tiga informan (30%) yang 

mengaku pernah mendapat kunjungan dari petugas untuk sosialisasi garam 

beriodium dan tujuh lainnya (70%) menyatakan tidak pernah ada personil petugas 

dari instansi manapun untuk pengecekan garam beriodium. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan petugas yang terlihat tidak sepemahaman, berikut pernyataan petugas: 

“Sosialisasi sering mbak tapi, kami memang tidak hanya sosialisasi garam 

beriodium saja ya mbak, biasanya kami masukkan pada saat monitoring barang-

barang SNI, sambil masuk pasar sambil monitoring garam beriodium itu mbak. 

Biasanya personil yang kami kirim, tiga sampai empat orang….” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Kalau sosialisasi kami melakukan mbak. Biasanya 2-3 orang yang kami kirim ke 

lapangan. Tapi, kembali lagi ini kan tupoksi disdagsar jadi, kami melakukan 

seperlunya saja….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya koordinasi antara 

petugas. Terlihat dari petugas Disdagsar yang menunggu informasi dari petugas 

Dinkes mengenai kesepakatan tupoksi mengenai perda ini tetapi, dari awal pihak 

Dinkes mengatakan bahwa tupoksi sudah jelas dari dulu kalau perda ini berada di 

Disdagsar. Hal ini menunjukkan masih kurangnya komunikasi yang baik antar 

instansi sehingga menyebabkan kurang lancarnya koordinasi. Menurut petugas, 

kurangnya komunikasi ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing pekerjaan di 

instansi tempat mereka bernaung serta adanya mutasi pegawai setiap pergantian 

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Mutasi pegawai ini menyebabkan harus 

diadakannya penjelasan tupoksi lagi jika pegawai yang dimutasikan merupakan 

pegawai baru yang berkecimpung dalam hal ini. 

Selain komunikasi antar pejabat pelaksana, pelaksanaan implementasi ini 

juga membutuhkan komunikasi yang baik antar pejabat pelaksana dan kelompok 
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sasaran (pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang). Komunikasi dalam 

upaya penyampaian informasi mengenai kebijakan ini dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan dengan 

melaksanakan sosialisasi kepada pedagang garam konsumsi di Kabupaten 

Magelang, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan melalui penyebaran 

informasi baik media elektronik maupun media cetak (Tahir, 2010:13). Akan 

tetapi, semua hal tersebut terkendala dengan belum berjalannya komunikasi atau 

interaksi yang baik antar pejabat pelaksana serta sumberdaya finansial kebijakan 

yang berkurang setiap tahunnya. Kendala ini juga pada akhirnya menyebabkan 

komunikasi dengan target sasaran menjadi terhambat karena belum menemukan 

persamaan persepsi mengenai tupoksi pada instansi terkait. Pelaksanaan 

komunikasi hanya berjalan mengenai standar garam yang boleh beredar, belum 

kepada komunikasi yang memberikan informasi mengenai adanya peraturan 

daerah yang mengatur tentang peredaran garam konsumsi di Kabupaten 

Magelang. 

4.1.2.5 Badan Pelaksana dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab VI Perda) 

Bagian ini akan membahas tentang badan pelaksana dalam pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004. 

Badan pelaksana ini terkait dengan instansi mana saja yang berperan dalam 

pelaksanaan implementasi perda ini. Penentuan badan pelaksana merupakan 

bagian terpenting dalam pelaksanaan sebuah peraturan. Hal tersebut akan 

berpengaruh dalam pelaksanaan peraturan karena jika badan pelaksana telah 
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ditetapkan maka instansi yang ditunjuk akan memiliki rasa tanggungjawab untuk 

melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang diberikan. Bagian kali ini 

hanya ditanyakan khusus kepada petugas dari instansi terkait dikarenakan 

informan utama secara keseluruhan (100%) sudah mengaku di awal kalau tidak 

mengetahui tentang perda ini. 

“Instansi yang berwenang ya Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang 

sama Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, saling terkait gitu. Instansi lain ya 

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang). Denda belum 

berjalan. Biasanya kalau yang tidak memenuhi syarat, kami ambil sampel, kami 

beli bawa ke kantor dan itu bukti bahwa ada garam tidak beriodium, ada merek 

tertentu untuk kami catat. Untuk masalah di pasar mungkin cukup Dinkes, 

Disdagsar, dan Satpol PP. BP2GAKI cukup mengurus masalah kesehatannya aja 

ya mbak. Tapi, semua itu kan tergantung nanti deal antara Dinkes dan BAPPEDA 

Kabupaten Magelang nya seperti apa….” 

Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Instansi yang mendapatkan tupoksi ini jelas Disdagsar. Namun memang ada tim 

program GAKI yang saling bekaitan. BP2GAKI cukup sebagai rujukan kami jika 

ada kasus GAKI di lapangan tapi, tidak berkaitan dengan monitoring di 

lapangan….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

 Dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan maka 

diperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga akan 

meminimalkan kesalahan (Subarsono, 2013: 101). Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa belum adanya koordinasi 

antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan implementasi perda. Pernyataan hasil 

wawancara diatas menunjukkan masih belum adanya koordinasi yang baik antar 

instansi sehingga, pelaksanaan implementasi perda masih terjadi banyak 

kesalahan (tidak sesuai perda). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa 

meskipun perda ini sudah ditetapkan sejak sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada 

tahun 2004, akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan isi 
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perda. Kurangnya koordinasi antar badan pelaksana ini mengakibatkan 

pengawasan peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang hanya berjalan 

seadanya. Petugas pun mengakui bahwa untuk melaksanakan perda ini diperlukan 

tupoksi yang jelas dan kerjasama antar organisasi. Misalnya saja, dalam 

pelaksanaan monitoring dan pemberian sosialisasi kepada pedagang dilakukan 

oleh Disdagsar dan Dinkes Kabupaten Magelang akan tetapi, dalam pelaksanaan 

hukuman dan denda perlu bantuan dari instansi terkait seperti Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) atau kepolisian. Saat ini, pengawasan yang dilakukan 

hanya berupa pengecekan dengan membeli garam konsumsi yang beredar di pasar 

kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan pengecekan kemudian pencatatan. 

Jika sesuai Peraturan Daerah ini, terdapat sanksi, denda, maupun hukuman kepada 

pedagang yang melanggar sebagaimana disebutkan dalam Bab V Pasal 7 yaitu 

“Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini 

diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”. 

Peneliti mencari informasi lebih lanjut dan menemukan bahwa kendala 

yang terjadi ini salah satunya disebabkan adanya perubahan Struktur Organisasi 

Tata Kerja (SOTK). Menurut Edward III, struktur birokrasi menjadi sangat 

penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua 

hal penting yaitu struktur organisasi dan Standard Operating System (SOP) 

(Heriyanto, 2013). Pada kenyataannya, salah satu penyebab terhambatnya 

pelaksanaan implementasi perda ini adalah adanya perubahan struktur organisasi 

yang menyebabkan berubahnya pula pencermatan tupoksi dan berujung pada 
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pelaksanaan implementasi yang tidak sesuai dengan SOP. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Karena perubahan SOTK, jadi banyak mutasi pegawai yang akhirnya kaya 

gini….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

4.1.2.6 Lingkungan Kebijakan dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 (Bab I Perda) 

Lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 ini adalah terkait dengan 

kendala yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan cuplikan wawancara diatas jelas 

menunjukkan bahwa kendala yang paling menghambat adalah instansi yang 

belum jelas tupoksinya dimana sehingga hal ini membuat penerapan perda ini 

terhambat karena masing-masing instansi merasa belum berkewajiban untuk 

menjalankan perda ini. Lingkungan perda ini, Kabupaten Magelang, yang diwakili 

para pedagang garam konsumsi menunjukkan bahwa mereka mendukung adanya 

perda ini. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut ini: 

“Perda tentang garam ya mbak? Perlu itu ada perda tentang garam….” 

EV (24 th) 

 

“Hanggih perlu to mbak wonten peraturan e ben jelas….” 

YN (52 th) 

 

“Perlu mbak, ben jelas ngoten lo, kan penak nek wonten peraturan e sing jelas….” 

SL (60 th) 

Hasil wawancara menunjukkan, sepuluh informan (100%) menyatakan 

perlu adanya peratutan tentang garam konsumsi. Selain dukungan dari para 

pedagang, petugas dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang juga 

merasa perlu adanya perda ini, berikut wawancaranya: 
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“Mengenai perda ini, menurut saya perlu untuk membatasi garam yang masuk di 

wilayah Kabupaten Magelang supaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

ada itu bisa tidak masuk kesini. Maka dari itu, segera ditetapkan saja mana yang 

mau menjalankan perda ini biar nggak simpang siur gitu ….” 

Petugas Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Oh ya jelas perlu…. Terbukti semenjak adanya perda ini, peredaran garam 

beriodium meningkat mbak…. Dulu, tahun 2000 garam beriodium yang beredar 

di pasar hanya 30% setelah ada perda ini meningkat setiap tahunnya meskipun 

tetap ada garam konsumsi tidak memenuhi standar yang beredar ya….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

Lingkungan kebijakan 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 (Subarsono, 2013: 101). Lingkungan yang dimaksud 

dalam Peraturan Daerah ini adalah Kabupaten Magelang berkaitan dengan 

peredaran garam yang dilakukan oleh perorangan maupun badan, sebagaimana 

dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

Bab I tentang Ketentuan Umum Peraturan.  

Lingkungan ekonomi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

kebijakan ini. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan denda kepada individu 

yang melakukan pelanggaran, instansi terkait masih belum bisa menjalankan 

sesuai dengan perda. Menurut pelaksana kebijakan, mereka masih menjalankan 

berdasarkan asas kemanusiaan. Pelaksanaan berdasarkan asas kemanusiaan ini 

dikarenakan target sasaran termasuk kedalam golongan ekonomi menengah 

kebawah. Menurut para pelaksana kebijakan, apabila kebijakan dilakukan sesuai 
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perda, maka para pedagang garam konsumsi akan terlalu berat dan tidak 

sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh. Akan tetapi dilihat dari 

kondisi lapangan, jika seluruh masyarakat Kabupaten Magelang diharuskan 

mengkonsumsi garam beriodium yang sesuai, hal tersebut akan mudah 

dilaksanakan karena garam beriodium mudah ditemukan dan harga jualnya yang 

murah sehingga seluruh lapisan masyarakat mampu untuk membelinya. 

Dilihat dari pernyataan-pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa semua 

kalangan yang merupakan bagian dari lingkungan kebijakan ini, baik para 

pedagang maupun petugas pelaksana, mendukung adanya perda yang mengatur 

tentang peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang. Masing-masing pihak 

pun juga sudah menyadari mengenai pentingnya garam konsumsi beriodium yang 

memenuhi standar bagi tubuh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perda ini 

telah mendapat dukungan penuh dari semua kalangan yang ikut serta dalam 

pelaksanaan implementasi perda ini.  

4.1.2.7 Sikap Pelaksana dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

Bagian ini menjelaskan tentang sikap pelaksana dalam pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004.  

Sikap pelaksana ini tidak hanya dilihat melalui sikap para petugas akan tetapi, 

juga dilihat dari sikap para pedagang yang pada kondisi nyatanya merekalah yang 

akan menjadi subyek kebijakan ini. Sikap pelaksana dilihat melalui wawancara 

mendalam dengan informan yaitu pedagang garam konsumsi tentang seberapa 

besar dukungan mereka untuk menjalankan perda ini. Sepuluh informan (100%) 
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mengatakan bahwa siap melaksanakan perda ini apabila memang pada akhirnya 

ditetapkan dan mereka terlibat atau berperan dalam keberhasilan perda ini. Berikut 

wawancaranya: 

“Ya kalau memang ada ya saya siap aja mbak, asalkan diberitahu dulu, jangan 

langsung ada monitoring, dikasih hukuman gitu mbak….” 

EV (24 th) 

 

“Sebagai warga Magelang yang baik ya saya siap mbak toh mesti pemerintah 

menetapkan itu demi kebaikan bersama to….” 

YN (52 th) 

 

“Ya saya manut aja mbak, kalau memang ada peraturan seperti itu ya mau gimana 

lagi daripada kena hukuman nantinya….” 

SL (60 th) 

Pernyataan diatas selanjutnya dikonfirmasikan kepada petugas terkait 

mengenai tanggapan para pedagang sewaktu dulu diadakannya pemberitahuan 

mengenai standar garam beriodium sesuai perda. Berikut pernyataan petugas: 

“Kami siap-siap aja. Kalau pedagang, menurut saya mereka dapat menerima jika 

perda ini dijalankan. Waktu hanya masalah garam beriodium saja mereka bisa 

mengerti karena ini untuk kesehatan mereka juga apalagi kalau masalah perda ada 

denda dan hukumannya juga mereka pasti siap dan tambah mau mengerti lagi….” 

Petugas Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang (51 th) 

 

“Oh lha kami siap aja tapi kan dari BAPPEDA mengingatkan kami bahwa perda 

ini tidak sesuai tupoksi kami ya bagaimana lagi…. Tapi, dari kami tetap 

membantu karena monitoring ini kan kami juga perlu…. Kalau pedagang terlihat 

sekali setiap mereka kami beri sosialisasi gitu mereka antusias jadi ya secara tidak 

langsung mereka mendukung sekali perda ini….” 

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (49 th) 

Penilaian sikap pelaksana terdiri atas respons pelaksana terhadap 

kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksana kebijakan serta 

pemahamannya terhadap kebijakan itu sendiri (Subarsono, 2013:101). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua pelaksana yang terlibat dalam perda ini 

sudah siap jikalau nantinya perda ini akan dilaksanakan sesuai dengan isi perda 
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yang ada. Begitu pula para pedagang juga siap jika ada peraturan tentang garam 

beriodium hanya saja, nantinya pedagang harus lebih sering diberikan sosialisasi 

agar benar-benar mengerti tentang perda ini yang kemudian akan memberikan 

dampak yang positif yaitu peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang 

terhindar dari garam-garam konsumsi yang tidak memenuhi standar. Selain itu, 

antar organisasi juga harus berkoordinasi secara lebih mendalam jika perda ini 

berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi tersebut berguna untuk menghindari 

pelemparan tugas (dari instansi satu merasa bukan tugasnya melempar kepada 

instansi yang lain, instansi lain merasa bukan tugasnya juga melempar lagi kepada 

instansi yang lain lagi, begitu seterusnya). 

Aspek pemahaman terhadap kebijakan pun sudah berjalan dari segi pejabat 

pelaksana implementasi. Hasil wawancara menunjukkan, para pejabat pelaksana 

sudah mengetahui dan memahami dengan baik isi dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam 

Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Akan tetapi, untuk para 

pedagang garam konsumsi yang menjadi subyek dari perda ini, belum memahami 

bahkan belum mengetahui tentang adanya perda ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran 

Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 

belum berjalan sesuai dengan isi perda. Pada saat ini, perda berjalan dengan 

cara pendekatan sosial sehingga belum ada sosialisasi terkait perda kepada 

para pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang.  

2. Standar dan tujuan perda telah dipahami sepenuhnya oleh para pejabat 

pelaksana implementasi, hanya saja belum disampaikan kepada para pedagang 

sesuai dengan yang tertulis di dalam perda. 

3. Sumber daya kebijakan masih belum sepenuhnya terpenuhi (sarana dan 

prasarana yang mendukung seperti gudang yang berguna untuk penyimpanan 

sitaan garam yang tidak memenuhi standar). 

4. Komunikasi antar organisasi belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini 

didasarkan pada pernyataan petugas yang belum kompak mengenai tupoksi 

perda ini. Selain itu, komunikasi antara pejabat pelaksana dengan pedagang 

juga belum berjalan lancar karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan 

untuk membahas perda ini, baik dalam bentuk komunikasi langsung maupun 

tidak langsung (melalui media elektronik maupun media cetak). 
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5. Badan pelaksana kebijakan ini juga belum berjalan dengan kuat. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) 

sehingga menyebabkan berubahnya pencermatan tupoksi dan berujung pada 

pelaksanaan implementasi yang tidak sesuai dengan standar operasional 

(SOP). 

6. Lingkungan kebijakan ini belum sepenuhnya mendukung perda ini. 

Lingkungan tersebut adalah dilihat dari segi ekonomi masih menjadi hambatan 

dikarenakan kondisi ekonomi kelompok sasaran merupakan kelompok 

menengah keatas. 

7. Sikap pelaksana juga sudah baik. Pejabat pelaksana sudah siap menjalankan 

peraturan sesuai dengan isi perda dan sudah memahami isi perda dengan baik. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang 

diberikan antara lain: 

1. Bagi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang 

a. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar organisasi (Dinas 

Kesehatan maupun BAPPEDA Kabupaten Magelang) melalui pertemuan-

pertemuan yang membahas tentang perda ini sebagai upaya mengurangi 

terjadinya perbedaan pemahaman penempatan tupoksi seperti yang terjadi 

sekarang ini. 

b. Lebih mencermati tupoksi yang diberikan meskipun peraturan tersebut 

sudah ada sejak lama. 
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c. Sosialisasi mengenai perda ini juga perlu disampaikan kepada pedagang 

garam konsumsi beriodium. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya 

menghindari masuknya garam konsumsi beriodium yang tidak memenuhi 

standar di Kabupaten Magelang. 

d. Sumber daya kebijakan (sarana dan prasarana, seperti tempat untuk 

gudang tempat penyimpanan garam sitaan) segera ditinjau ulang dan 

dipersiapkan sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan perda. 

e. Lingkungan kebijakan juga lebih dipertimbangkan lagi, terutama 

lingkungan ekonomi, agar dapat melaksanakan perda dengan maksimal. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 

a. Menjalin komunikasi mengenai perda ini dengan instansi terkait (Dinas 

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang) mengenai penempatan 

tupoksi yang sudah jelas agar tidak terjadi pelemparan tupoksi seperti 

sekarang. 

b. Monitoring garam konsumsi sebaiknya bekerjasama dengan Dinas 

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. Sehingga, dalam 

pelaksanaan monitoring tersebut, bisa sekalian melaksanakan sosialisasi 

mengenai perda ini.  

3. Pedagang 

a. Lebih cermat dan teliti ketika menerima atau membeli stok garam 

konsumsi yang akan dijual kepada pembeli. 
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b. Lebih aktif dalam mencari informasi mengenai standar barang yang akan 

dijual atau menanyakan kepada petugas terkait mengenai peraturan-

peraturan yang ada ketika petugas melakukan monitoring. 
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LAMPIRAN 6 Panduan Wawancara Untuk Informan Utama 

FORMAT INSTRUMEN 

I. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi yang 

berjudul: “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi 

Tidak Beriodium Di Kabupaten Magelang”, maka saya membutuhkan 

beberapa informasi dan masukan dari Bapak/Ibu melalui wawancara yang 

saya lakukan. 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab pertnyaan. 

Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/I 

dapat menghubungi: 

Nama  : Nurul Laili Hidayati Rizqie 

NIM  : 6411410050 

Jurusan  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Alamat  : Tumpangkrasak Rt 02/VII No. 743, Kudus 

Telp  : 085641382508 
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II. Identitas Informan 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Alamat   : 

5. Status   : Kawin/Belum Kawin 

6. Pendidikan Terakhir : 

7. Pekerjaan   : 

8. Lama Bekerja  : 
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EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN 

PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI 

KABUPATEN MAGELANG 

Panduan Wawancara/Interview Guide untu Pedagang Garam Konsumsi 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur 

tentang peredaran garam konsumsi? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. 

(Jika pedagang mengetahui, lanjut ke nomor 2. Jika tidak, lanjut ke nomor 

11) 

2. Apakah Bapak/Ibu tahu tetang Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004? Jika tahu, tentang apa? 

3. Jika tahu, apakah Bapak/Ibu mengerti maksud diterbitkannya Perda 

Kabupaten Magelang Nomor 9 tahun 2004? 

4. Apabila tahu tentang perda ini, darimana Bapak/Ibu mendengar 

mengenai informasi tersebut? 

5. Informasi seperti apa yang Bapak/Ibu terima tentang Perda Kab. 

Magelang Nomor 9 tahun 2004? 

6. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang Perda Kabupaten 

Magelang Nomor 9 tahun 2004 tentang pelarangan peredaran garam 

konsumsi tidak beriodium di Kabupaten Magelang? 

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada kelemahan dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

8. Jika ada, bagaimana solusinya? 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengadaan garam beriodium itu perlu? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apa alasannya? 
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11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa kandungan iodium pada garam 

konsumsi yang sesuai dengan aturan yang berlaku? 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah garam konsumsi yang Bapak/Ibu jual 

sudah mengandung iodium yang sesuai dengan peraturan? 

13. Coba sebutkan ciri-ciri garam konsumsi yang memenuhi standar atau 

peraturan yang berlaku. 

14. Apakah dinas terkait pernah ke tempat Bapak/Ibu untuk melihat contoh 

garam yang Bapak/Ibu jual? 

15. Apakah dinas terkait pernah melakukan sosialisasi mengenai garam 

beriodium terhadap pedagang atau distributor garam? 

16. Apabila pernah, siapakah yang melakukan sosialisasi? 

17. Berapa kali Bapak/Ibu mendapatkan sosialisasi? 

18. Apakah Bapak/Ibu paham dengan jelas tentang isi kebijakan tersebut? 

Jika tahu, jelaskan. 

19. Apakah Bapak/Ibu tahu tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut? 

20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan petugas dalam 

menyampaikan informasi tentang kebijakan ini? 

21. Apakah jumlah personel sudah mencukupi untuk memberikan 

sosialisasi kepada pedagang garam konsumsi? 

22. Apakah ada sistem denda atau pemberian hukuman terhadap pedagang 

yang menjual garam konsumsi tidak beriodium? 

23. Bagaimana saran Bapak/Ibu kepada petugas agar kebijakan ini dapat 

diterapkan? 

24. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan peraturan tentang garam konsumsi? 

Apa alasannya? 
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25. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan 

tersebut? 

26. Faktor apa yang menurut Bapak/Ibu paling penting dalam mendukung 

keberhasilan peleksanaan program ini? 

27. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi penghambat pelaksanaan 

kebijakan peredaran garam konsumsi beriodium? 

28. Berikan alasan Bapak/Ibu dan contohnya. 

29. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang program ini? 

30. Apakah ada saran/pendapat dari Bapak/Ibu sehubungan dengan 

pelaksanaan peraturan tentang pelarangan peredaran garam konsumsi 

tidak beriodium ini? 
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LAMPIRAN 7 Panduan Wawancara Untuk Informan Triangulasi 

FORMAT INSTRUMEN 

III. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi yang 

berjudul: “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi 

Tidak Beriodium Di Kabupaten Magelang”, maka saya membutuhkan 

beberapa informasi dan masukan dari Bapak/Ibu melalui wawancara yang 

saya lakukan. 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab pertnyaan. 

Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/I 

dapat menghubungi: 

Nama  : Nurul Laili Hidayati Rizqie 

NIM  : 6411410050 

Jurusan  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Alamat  : Tumpangkrasak Rt 02/VII No. 743, Kudus 

Telp  : 085641382508 
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IV. Identitas Informan 

9. Nama   : 

10. Umur   : 

11. Jenis Kelamin  : 

12. Alamat   : 

13. Status   : Kawin/Belum Kawin 

14. Pendidikan Terakhir : 

15. Pekerjaan   : 

16. Lama Bekerja  : 
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EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN 

PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI 

KABUPATEN MAGELANG 

Panduan Wawancara/Interview Guide untuk Petugas 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dengan jelas tentang isi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004? Jika iya, 

mohon dijelaskan! 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan daerah ini perlu? Apa 

alasannya? 

4. Bagaimana implementasi perda Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004?  

5. Apakah ada kelemahan dalam implementasi perda ini? 

6. Menurut Bapak/Ibu apa kelemahan dari perda ini? 

7. Bagaimana solusinya? 

8. Menurut Bapak/Ibu, siapa sajakah yang menjadi subyek kebijakan 

ini? 

9. Apakah distributor dan pedagang garam di Kabupaten Magelang 

mengetahui adanya peraturan daerah kabupaten Magelang nomor 9 

tahun 2004 tentang pelarangan peredaran garam konsumsi tidak 

beriodium di kabupaten Magelang? 

10. Bagaimana pendapat para distributor dan pedagang garam di 

Kabupaten Magelang tentang Perda Kab. Magelang nomor 9 tahun 

2004 tentang pelarangan peredaran garam konsumsi tidak 

beriodium di kabupaten Magelang? 

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kandungan iodium pada garam 

konsumsi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia? Apa 
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kandungan didalam garam konsumsi yang paling penting dan 

berapa jumlahnya? 

12. Apakah semua garam konsumsi yang beredar di Magelang sudah 

sesuai dengan perda tersebut dan SNI garam? 

13. Instansi mana saja yang berwenang untuk melakukan pengawasan 

terhadap garam konsumsi yang beredar di kabupaten Magelang? 

14. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

kepada distributor dan pedagang garam konsumsi tentang 

kebijakan ini? 

15. Apabila ada, siapakah yang melakukan? Berapa kali sosialisasi 

dilakukan? 

16. Apabila tidak dilakukan sosialisasi, apa alasannya? 

17. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan komunikasi dengan para 

distributor dan pedagang garam konsumsi terkait dengan 

implementasi kebijakan ini? 

18. Apakah personel yang diterjunkan untuk melakukan sosialisasi 

sudah mencukupi? 

19. Apakah ada sistem pemberian hukuman terhadap distributor 

maupun pedagang garam konsumsi yang melakukan pelanggaran 

(mengedarkan dan menjual garam konsumsi non iodium atau 

iodium dalam kandungan garam konsumsinya belum memenuhi 

syarat)? 

20. Siapakah yang berhak memberikan sanksi kepada distributor 

maupun pedagang garam konsumsi yang melakukan pelanggaran? 

21. Apakah ada saran tentang perda kabupaten Magelang nomor 9 

tahun 2004? 

22. Bagaimana sikap Bapak/Ibu mengenai Perda Kab. Magelang No. 9 

Tahun 2004? Setuju/tidak, apa alasannya? 

23. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu terhadap Perda ini? 

24. Bagaimana sikap distributor dan penjual garam tentang kebijakan 

ini? 
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LAMPIRAN 8 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 

Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten 

Magelang 
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LAMPIRAN 9 

Rekapitulasi Monitoring Garam Beriodium Tingkat Pasar Kabupaten 

Magelang 

No. Lokasi 

Jumlah Hasil Pemeriksaan 
Merek 

TMS Pdg Sampel Merek 
MS TMS 

ABS % ABS % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
Babrik, 

Tempuran 
3 6 6 6 2.35% 0 0.00%   

2 Bandongan 5 8 8 7 2.75% 1 0.39% 
Kapal 

Santosa 

3 Borobudur 3 5 5 4 1.57% 1 0.39% 
Kapal 

Santosa 

4 Candimulyo 2 6 6 6 2.35% 0 0.00%   

5 Dukun 7 17 7 16 6.27% 1 0.39% 
Kapal 

Laskar 

6 
Gulon, 

Salam 
5 8 8 8 3.14% 0 0.00%   

7 Kajoran 3 6 5 6 2.35% 0 0.00%   

8 Kaliangkrik 5 7 7 7 2.75% 0 0.00%   

9 Mungkid 8 17 12 16 6.27% 1 0.39% 
Kapal 

Santosa 

10 Muntilan 12 37 12 37 14.51% 0 0.00%   

11 Ngablak 5 8 7 3 1.18% 5 1.96% 

Goyang 

Ndut, 

Kapal 

Laskar, 

Dag-Dig-

Dut, 

Goyang 
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Dangdut 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

12 Ngluwar 12 17 10 15 5.88% 2 0.78% 

Kapal 

Santosa, 

Bintang 

Ndut 

13 
Pangonan, 

Pakis 
7 11 10 9 3.53% 2 0.78% 

Kapal 

Laskar, 

Dendang-

Dut 

14 Salaman 3 4 4 4 1.57% 0 0.00%   

15 
Sraten, 

Mertoyudan 
4 5 5 5 1.96% 0 0.00%   

16 Srumbung 12 24 10 20 7.84% 4 1.57% 
Kapal 

Santosa 

17 Tegalrejo 7 14 11 14 5.49% 0 0.00%   

18 
Tumpang, 

Sawangan 
8 21 8 21 8.24% 0 0.00%   

19 Grabag 5 11 5 10 3.92% 1 0.39% 
Mantika-

Dut 

20 Secang 3 9 6 9 3.53% 0 0.00%   

21 Windusari 5 14 8 13 5.10% 1 0.39% 
Kapal 

Santosa 

JUMLAH 124 255   236 92.55% 19 7.45%   

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2012 

Keterangan: 

Pdg : Pedagang 

MS : Memenuhi Standar   TMS : Tidak Memenuhi Standar 

ABS : Angka Berdasarkan Sampel 
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LAMPIRAN 10 

Rekapitulasi Monitoring Merek Garam Beriodium di Tingkat Pasar 

Kabupaten Magelang 

No. Merek Garam 
Jumlah 

Sampel 

Hasil Pemeriksaan 

MS TMS 

ABS % ABS % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Bang Dut 3 3 1,18% 0 0,00% 

2. Bang e-Ndut 6 6 2,35% 0 0,00% 

3. Berlayar Ria 14 14 5,49% 0 0,00% 

4. Bintang Ndut 2 1 0,39% 1 0,39% 

5. Dampu Awang 22 22 8,63% 0 0,00% 

6. Dan-Dut 1 1 0,39% 0 0,00% 

7. Dapur Mama 1 1 0,39% 0 0,00% 

8. Daun 2 2 0,78% 0 0,00% 

9. Gajah 18 18 7,06% 0 0,00% 

10. Gajah Bulan 19 19 7,45% 0 0,00% 

11. Gajah Jumbo 5 5 1,96% 0 0,00% 

12. Gajah Lemu 4 4 1,57% 0 0,00% 

13. Gan-Dut 3 3 1,18% 0 0,00% 

14. Garam Nasional 1 1 0,39% 0 0,00% 

15. Gedong Songo 2 2 0,78% 0 0,00% 

16. G-N 3 3 1,18% 0 0,00% 

17. Goyang Dan-Dut 4 4 1,57% 0 0,00% 

18. Ibu Bijak 10 10 3,92% 0 0,00% 

19. Kapal Bahtera 5 5 1,96% 0 0,00% 

20. Kapal Berlayar 1 1 0,39% 0 0,00% 

21. Kapal Biru 1 1 0,39% 0 0,00% 

22. Kapal Kembang 11 11 4,31% 0 0,00% 

23. Kapal Layar 3 3 1,18% 0 0,00% 

24. Kapal Santosa 9 0 0,00% 9 3,53% 

25. Kelapa Mekar 9 9 3,53% 0 0,00% 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

26. Kelapa Mendut 4 4 1,57% 0 0,00% 

27. Ndah-Ndut 2 2 0,78% 0 0,00% 

28. Ndang-Ndut 8 8 3,14% 0 0,00% 

29. Ndan-Ndut 10 10 3,92% 0 0,00% 

30. Pelayar Laut 1 1 0,39% 0 0,00% 

31. Refina 12 12 4,71% 0 0,00% 

32. Star-Dut 13 13 5,10% 0 0,00% 

33. Thang-Dut 3 3 1,18% 0 0,00% 

34. Bang Ndut 3 3 1,18% 0 0,00% 

35. Bintang Perkasa 2 2 0,78% 0 0,00% 

36. Dag-Dig-Dut 1 0 0,00% 1 0,39% 

37. Dendang-Dut 1 0 0,00% 1 0,39% 

38. Dua Gajah 2 2 0,78% 0 0,00% 

39. EM 1 1 0,39% 0 0,00% 

40. eNdah eNdut 1 1 0,39% 0 0,00% 

41. Endang-Ndut 2 2 0,78% 0 0,00% 

42. Gajah Berlian 1 1 0,39% 0 0,00% 

43. Gajah Putih 2 2 0,78% 0 0,00% 

44. Gajah Ria 2 2 0,78% 0 0,00% 

45. Goyang Dangdut 1 0 0,00% 1 0,39% 

46. Goyang Mendut 2 2 0,78% 0 0,00% 

47. Goyang Ndut 2 0 0,00% 2 0,78% 

48. Kapal Laskar 3 0 0,00% 3 1,18% 

49. Ndan-Ndut Ria 2 2 0,78% 0 0,00% 

50. Ndar-Ndut 1 1 0,39% 0 0,00% 

51. Perahu Mutiara 2 2 0,78% 0 0,00% 

52. Jempol 4 4 1,57% 0 0,00% 

53. Kapal Samudra 1 1 0,39% 0 0,00% 

54. Mantika-Dut 1 0 0,00% 1 0,39% 



106 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

55. Den-Ndut 1 1 0,39% 0 0,00% 

56. Gen-Ndut 1 1 0,39% 0 0,00% 

57. Dara-Ndut 1 1 0,39% 0 0,00% 

58. Kapal Tugu 1 1 0,39% 0 0,00% 

59. Kapal Wisata 2 2 0,78% 0 0,00% 

JUMLAH 255 236 92,55% 19 7,45% 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2012 

Keterangan: 

MS : Memenuhi Standar 

TMS : Tidak Memenuuhi Standar 

ABS : Angka Berdasarkan Sampel 



107 

 

 

 

LAMPIRAN 11 

REKAPITULASI WAKTU WAWANCARA MENDALAM 

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN 

PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI 

KABUPATEN MAGELANG 

 

INFORMAN 01 

No. Subyek   : Pd01 

Inisial   : EV 

Umur   : 24 tahun  

Hari, Tanggal Wawancara : Jum’at, 23 Mei 2014 

Pukul   : 08.00-08.30 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 02 

No. Subyek   : Pd02 

Inisial   : YN 

Umur   : 52 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Jum’at, 23 Mei 2014 

Pukul   : 08.30-08.45 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 03 

No. Subyek   : Pd03 

Inisial   : KS 

Umur   : 55 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Jum’at, 23 Mei 2014 

Pukul   : 08.45-09.00 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 
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INFORMAN 04 

No. Subyek   : Pd04 

Inisial   : AP 

Umur   : 28 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Sabtu, 24 Mei 2014 

Pukul   : 07.00-07.10 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 05 

No. Subyek   : Pd05 

Inisial   : TM 

Umur   : 46 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Sabtu, 24 Mei 2014 

Pukul   : 07.10-07.30 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 06 

No. Subyek   : Pd06 

Inisial   : SN 

Umur   : 42 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Sabtu, 24 Mei 2014 

Pukul   : 07.30-07.45 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 07 

No. Subyek   : Pd07 

Inisial   : AF 

Umur   : 23 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Minggu, 25 Mei 2014 

Pukul   : 07.30-07.45 WIB 
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Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 08 

No. Subyek   : Pd08 

Inisial   : AN 

Umur   : 30 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Minggu, 25 Mei 2014 

Pukul   : 08.00-08.20 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 09 

No. Subyek   : Pd09 

Inisial   : SR 

Umur   : 70 tahun 

Hari, Tanggal Wawancara : Minggu, 25 Mei 2014 

Pukul   : 08.30-08.45 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN 10 

No. Subyek   : Pd10 

Inisial   : SL 

Umur   : 60 tahun  

Hari, Tanggal Wawancara : Minggu, 25 Mei 2014 

Pukul   : 11.00-11.30 WIB 

Tempat   : Pasar Tradisional Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN TRIANGULASI 01 

No. Subyek   : Pt01 

Inisial   : Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 02 Juni 2014 

Pukul   : 09.00-11.00 WIB 
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Tempat   : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 

 

INFORMAN TRIANGULASI 02 

No. Subyek   : Pt 02 

Inisial   : Dinas Perdagangan Pasar Kabupaten Magelang 

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 26 Mei 2014 

Pukul   : 08.30-10 WIB 

Tempat   : Kantor Dinas Perdagangan Pasar Kab. Magelang 
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LAMPIRAN 12 

REKAP HASIL WAWANCARA MENDALAM 

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN 

PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI 

KABUPATEN MAGELANG 

 

INFORMAN UTAMA 1 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Nggak tahu mbak” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Nggak tahu juga mbak”. 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Garam beriodium ya yang ada tulisan’e beriodium itu mbak di 

kemasan’e….” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Kalo nyetok si biasane ada yang nganterin kesini mbak garem’e….” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Nggih yo kadang sok mriki mbak tapi mpun dangu mboten nate mriki 

malih….” 

6. Berapa lama bu tidak kesini? Kemarin tidak ada yang kesini? 

Jawab: “Walah berapa lama ya mbak, udah lama pokok’e.... Wong paling kalo 

kesini itu yang dicek barang-barang SNI sama kadaluwarsa mbak…. Eh, 

wingi ndak ono soko dinas rene ngecek uyah? (Tanya kepada pedagang lain). 

Itu mbak, ndak ada yang kesini kok kemaren.” 

7. Pernah dapet sosialisasi dari dinas tentang garam beriodium tidak bu? 

Jawab: “Pernah mbak, yang dulu itu pas pernah kesini.” 

8. Apa yang dijelaskan oleh petugasnya? 
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Jawab: “Petugas’e ya cuman jelasin kalo garem yang bagus itu yang ada 

tulisan’e beriodium. Soale saya kurang paham sama penjelasan’e mbak.” 

9. Oiya, dulu pas dari dinas sering kesini, berapa petugas bu yang kesini? 

Jawab: Sekitar dua sampai empat orang mbak yang kesini.” 

10. Ibu pernah jual garam yang nggak beriodium tidak bu? 

Jawab: “Garem yang krosok itu mbak paling.” 

11. Pernah dapet sanksi tidak bu? 

Jawab: “Ndak pernah ada sanksi itu mbak.” 

12. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Perlu atau tidak, ya perlu ya mbak ada peraturan’e tentang garam ben 

sehat semua masyarakat’e….” 

13. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Ya kalau memang ada ya saya siap aja mbak, asalkan diberitahu dulu, 

jangan langsung ada monitoring, dikasih hukuman gitu mbak.” 

14. Apa saran dari ibu buat petugasnya terkait garam yang beredar di pasaran? 

Jawab: “Ya, sering diadakan pengecekan aja lah mbak.” 
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INFORMAN UTAMA 2 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Nek peraturan nomer pinten-pinten’e kula mboten ngerti tapi nek ada 

peraturan’e gitu saya tau mbak.” 

2. Saget njelaske mboten buk isi peraturanipun nopo mawon? 

Jawab: “Wah nek isi peraturannya kula mboten apal mbak.” 

3. Menawi garam beriodium niku garem ingkang kados pundi bu? 

Jawab: “Garam beriodium ya sing berkualitas to kanggo kesehatan to, saya 

ndak pernah jual garam biasa, yang saya jual ya seperti Refina sama yang batu 

bata.” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Kulakan’e di Batangsi mbak. Tapi dari Batangsinya yang nganter 

kesini.” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Mpun suwe banget mboten mriki petugas’e.” 

6. Petugasnya ngapain aja bu disini? 

Jawab: “Kalo habis dari sini itu setiap warung mesti dicek, kalo nggak dicek 

itu ya dikasi tetesan. Tapi, itu uda lama banget mbak itu, sekalian petugas’e 

ngasi tau, nanti kalo yang beriodium warnane jadi biru. Lha kalo yang nggak 

beriodium ya cuman ditanyai dari pabrik mana.” 

7. Nopo malih bu ingkang dijelaske? 

Jawab: “Wong sing sok mriki niku mboten mung uyah kok mbak, biasane 

trasi, ngecek wonten pengawet’e mboten, bakso kalih bakmi niko wonten 

formalin’e mboten, ning nggih niku mpun suwe ora mriki.” 

8. Oh nggih, riyin niko pas petugas’e sok mriki, tiyang pinten bu petugas’e 

ingkang mriki? 

Jawab: “Biasane sing mriki dua orang mbak.” 

9. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Perlu niku mbak.” 
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10. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan karena ibu 

sebagai pedagang garam dan ada sanksi-sanksinya, ibu siap tidak? 

Jawab: “Yaa sebagai warga Magelang yang baik ya saya siap mbak toh mesti 

pemerintah menetapkan itu demi kebaikan bersama to.” 
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INFORMAN UTAMA 3 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Mboten ngertos nek wonten” 

2. Ibu ngertos mboten wonten Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 

Tahun 2004? 

Jawab: “Lhah mboten ngertos mbak.” 

3. Garam ingkang sae niku ingkang kados pundi bu? 

Jawab: “Garam sing sae nggih sing iodium niku to.” 

4. Saking pundi ibu kulakan garemipun? 

Jawab: “Saking Batangsi nriko mbak, diterke mriki” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Nggih yo kadang sok mriki tapi mpun dangu” 

6. Nate pikantuk penjelasan garam beriodium mboten bu? 

Jawab: “Riyin niko mbak kalih ditetesi terus diparingi ngertos sae nopo 

mboten. Tapi, biasane garem saking Batangsi niko apik mbak.” 

7. Nopo mawon bu ingkang dijelasaken petugas’e? 

Jawab: “Petugas’e ha nggih maringi ngertos sing apik niku.” 

8. Biasane petugas’e ingkang mriki tiyang pinten bu? 

Jawab: “Biasane dong sekawan dong kalih mbak.” 

9. Nate pikantuk hukuman nopo sanksi mboten bu? 

Jawab: “Mboten nate kena sanksi mbak.” 

10. Perlu mboten bu menawi wonten peraturan ingkang ngatur tentang garem? 

Jawab: “Perlu nggih, hehehe” 

11. Menawi mangke mpun wonten peraturan e, ibu siap mboten? 

Jawab: “Nggih, siap mawon kula mbak.” 
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INFORMAN UTAMA 4 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Ndak tahu.” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: (menggelengkan kepala) 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Ndak tahu” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Batangsi” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Ndak pernah” 

6. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Ya, perlu.” 

7. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Siap.”  
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INFORMAN UTAMA 5 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Belum tahu.” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Nggak.” 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Ya, yang kaya ini mbak” (menunjukkan produk garam, diantaranya: 

garam Refina, Jempol, dan Ndang-Ndut). 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Stoknya ada yang nganter kok mbak…. Dianterin pedagang dari Pati 

mbak.” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Dari Dinas belum kesini” 

6. Pernah dapet sosialisasi dari dinas tentang garam beriodium tidak bu? 

Jawab: “Walah mbak mboten nate wonten ingkag mriki kagem ngoten niku. 

Belum pernah ada mbak.” 

7. Pernah dapet sanksi tidak bu? 

Jawab: “Ndak ada sanksi ya mbak kaya e.” 

8. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Perlu ya mbak” 

9. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Siap saja mbak.” 
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INFORMAN UTAMA 6 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Tidak tahu” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Tidak tahu mbak.” 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Nggih, sing nek ditetesi warnane maleh biru mbak.” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Distok dari Pati….” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Saking dinas? Wah saking dinas ndak pernah kesini mbak.” 

6. Pernah dapet sosialisasi atau pengecekan dari dinas tentang garam beriodium 

tidak bu? 

Jawab: “Ndak ada mbak cek cek ngoten niku.” 

7. Apa yang dijelaskan oleh petugasnya? 

Jawab: “Petugas’e ya cuman jelasin kalo garem yang bagus itu yang ada 

tulisan’e beriodium. Soale saya kurang paham sama penjelasan’e mbak.” 

8. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Nggih perlu to mbak.” 

9. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Selama peraturan itu baik untuk semua ya saya siap mbak.”  
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INFORMAN UTAMA 7 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Tidak tahu mbak” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Ndak mbak” 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Walah mboten ngertos kula, cuman biasane nek saking Pati, 

Rembang niko sae….” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Nggih niku saking Pati nopo Rembang” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Mboten wonten ingkang mriki mbak. Dinas’e nggak ada yang survey 

garam mbak.” 

6. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Emmm…. Nggih mbak.” 

7. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Insya Allah mbak.” 
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INFORMAN UTAMA 8 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Ndak tahu.” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Ndak tahu juga mbak.” 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Yah mboten ngertos mbak.” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Dari Pati.” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Dinas ndak ada yang pernah kesini mbak.” 

6. Apa yang dijelaskan oleh petugasnya? 

Jawab: “Petugas’e ya cuman jelasin kalo garem yang bagus itu yang ada 

tulisan’e beriodium. Soale saya kurang paham sama penjelasan’e mbak.” 

7. Pernah dapet sanksi tidak bu? 

Jawab: “Ndak pernah ada sanksi itu mbak.” 

8. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Iya mbak, perlu.” 

9. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Nggih, Insya Allah mbak.” 
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INFORMAN UTAMA 9 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Mboten ngertos mbak.” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Tidak tahu.” 

3. Garam beriodium niku garem ingkang kados pundi bu? 

Jawab: “Mpun sepuh ngeten mbak, ha nggih mboten ngertos.” 

4. Saking pundi bu kulakan garem’e? 

Jawab: “Wonten sing nganter mriki mbak, Batangsi.” 

5. Saking Dinas nate mriki mboten bu kagem ngecek garem? 

Jawab: “Tidak pernah kesini.” 

6. Pernah dapet sosialisasi dari dinas tentang garam beriodium tidak bu? 

Jawab: “Tidak pernah mbak, dinas’e juga tidak ada yang kesini.” 

7. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Nggih perlu mbak.” 

8. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Ha nggih siap mbak.” 



122 

 

 

 

INFORMAN UTAMA 10 

1. Apakah di Kabupaten Magelang terdapat dasar hukum yang mengatur tentang 

peredaran garam konsumsi? 

Jawab: “Ndak tahu, karena ndak ada yang sosialisasi kok mbak.” 

2. Ibu tahu tidak tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 

2004? 

Jawab: “Ndak tahu.” 

3. Garam beriodium yang ibu tahu itu garam yang seperti apa? 

Jawab: “Mboten ngertos mbak.” 

4. Darimana ibu biasanya mendapat stok garam untuk dijual? 

Jawab: “Dianterin sales mbak.” 

5. Dinas terkait pernah kesini tidak bu untuk melihat contoh garam? 

Jawab: “Tidak” 

6. Pernah dapet sosialisasi dari dinas tentang garam beriodium tidak bu? 

Jawab: “Dinas tidak kesini mbak.” 

7. Menurut ibu, perlu tidak si bu ada peraturan tentang garam? 

Jawab: “Perlu mbak ben jelas ngoten lo, kan enak nek wonten peraturan’e sing 

jelas.” 

8. Jika nantinya ada peraturan tentang garam dan ibu dilibatkan, ibu siap tidak? 

Jawab: “Ya saya manut aja mbak, kalau memang ada peraturan seperti itu ya 

mau gimana lagi, daripada kena hukuman nantinya.” 
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INFORMAN TRIANGULASI 1 

1. Apakah Bapak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

Jawab: “Ya, saya tahu wong dulu saya juga salah satu orang dalam tim yang 

menyusun perda ini kok.”  

2. Bisa dijelaskan Pak isi dari perdanya? 

Jawab: “Kalau tak jelasin ya panjang mbak, ya kan? Intinya aja, intinya perda 

ini mengatur tentang garam beriodium yang beredar disini.” 

3. Menurut Bapak, perda ini perlu tidak pak? Apa alasannya? 

Jawab: “Oh ya jelas perlu…. Terbukti semenjak adanya perda ini, peredaran 

garam beriodium meningkat mbak. Dulu ya, tahun 2000, garam beriodium 

yang beredar di pasar itu hanya 30%, setelah ada perda ini, meningkat setiap 

tahunnya meskipun tetap ada garam konsumsi yang tidak memenuhi standar 

ya. “ 

4. Bagaimana implementasi perda ini? 

Jawab: “Perdanya sudah berjalan mbak tapi, penerapan yang sesuai perdanya 

saja yang belum. Kami berjalan dengan cara social advercement mbak, hanya 

sosialisasi garam seperti apa yang baik. Biasanya kami beri yang iodide test 

itu, yang tetesan itu, kami tunjukkan garam yang tidak bagus yang seperti 

apa.” 

5. Menurut bapak, kemana seharusnya perda ini diberikan? Tupoksinya? 

Jawab: “Kalau masalah tupoksi itu sudah jelas perda ini ada di disdagsar mbak 

tapi ya itu sepertinya petugas disana belum melakukan pencermatan tupoksi 

dengan baik. Perda ini, dari dulu sebelum ada perubahan SOTK, Struktur 

Organisasi Tata Kerja, tahun 2011 perda ini ada di disdagsar. Selanjutnya 

karena ada otonomi daerah, yang dulunya dinas industri atau disperindag 

dibagi menjadi 2 kaya sekarang yaitu, dinas perdagangan pasar sama dinas 

industri dan UKM. Nha karena perubahan itulah jadi banyak mutasi pegawai 

yang akhirnya kaya gini, kurang cermat dalam memahami tupoksinya masing-

masing. Terakhir masalah ini dievaluasi ya sebelum ada perubahan SOTK itu, 

sekitar tahun 2010. Salah satunya ya termasuk masalah tupoksi ini. dari 
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dinkes, saya mau minta perda ini tupoksinya disini aja tapi dari Bappeda 

mengingatkan “hayo loh mas perda iki kan nggak sesuai sama tempatmu” 

yaudah kita bisa bilang apa lagi.” 

6. Menurut bapak, apa kelemahan dari perda ini? 

Jawab: “Kurangnya pencermatan tupoksi, dana yang semakin berkurang 

padahal implementasi perda ini kan butuh biaya yang banyak, pelatihan buat 

petugas dan pedagang, gudangnya juga belum ada mbak yang gudang untuk 

garam sitaan, sama sarana prasarana lain yang belum siap tuh.” 

7. Bagaimana solusi untuk mengatasinya pak? 

Jawab: “Ya itulah buat instansi terkait ya lakukanlah pencermatan tupoksi 

dengan teliti, kalau misal ada mutasi pegawai ya pegawai sebelumnya 

menjelaskan bagaimana kerja di bagian tersebut.” 

8. Menurut bapak, faktor apa yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan 

implementasi perda ini? 

Jawab: “Tupoksi itu tadi, dana, sama sarana dan prasarana ya” 

9. Menurut bapak, apa tujuan dari perda ini? 

Jawab: “Tujuan perda ini ya kalau secara langsung untuk meningkatkan salah 

satu pencapaian standar kesehatan.” 

10. Siapakah yang menjadi subyek kebijakan ini? 

Jawab: “Subyeknya ya pedagang garam karena disini kan termasuk konsumen. 

Perda ini kan memang langsung untuk pedagang di pasaran soalnya di 

Kabupaten Magelang sendiri nggak ada distributor tunggal mbak, semuanya 

pedagang kecil.” 

11. Kabupaten Magelang kan bukan daerah produsen garam pak, darimana 

Kabupaten Magelang mendapat stok garam? 

Jawab: “Ya dari pantura sana itu to mbak. Rembang, Pati, Demak.” 

12. Apakah distributor dan pedagang sudah menerima informasi mengenai perda 

ini? 

Jawab: “Perda? Kalau perda belum yang ada cuman tentang garam 

beriodium.” 

13. Bagaimana pendapat mereka? 
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Jawab: “Ya mereka sangat mendukung ya tapi mungkin lebih sering dikasih 

sosialisasi aja.” 

14. Instansi mana saja yang berwenang melakukan pengawasan terhadap 

peredaran garam disini? 

Jawab: “Instansi yang mendapatkan tupoksi ini jelas disdagsar. Namun, 

memang ada tim program GAKI yang saling berkaitan.” 

15. Apakah BP2GAKI juga ikut terlibat? 

Jawab: “BP2GAKI cukup sebagai rujukan kami jika ada kasus GAKI di 

lapangan tapi, tidak berkaitan dengan monitoring di lapangan.” 

16. Apakah ada sosialisasi tentang perda ini yang dilakukan? 

Jawab: “Kalau masalah pemberitahuan atau sosialisasi gitu kepada pedagang 

paling cuman garamnya aja langsung dicek di tempat pakai iodida tes 

kemudian jika ada garam yang tidak sesuai standar, pedagang langsung 

diberitahu untuk tidak menjual garam itu lagi. Tapi, kembali lagi ini kan 

tupoksi disdagsar jadi, kami melakukan seperlunya aja.” 

17. Berapa orang yang diturunkan untuk melaksanakan sosialisasi? 

Jawab: “Biasanya dua sampai tiga orang yang kami kirim ke lapangan.” 

18. Apakah denda sudah berjalan sesuai dengan perda? 

Jawab: “Dendanya sendiri…. Masih kasihan ya mbak, paling hanya 

pendekatan sosial dan penandatanganan Informed Consent untuk tidak 

menjual lagi garam yang tidak memenuhi standar.” 

19. Apakah ada penyitaan terhadap garam yang tidak sesuai standar? 

Jawab: “Gimana mau ada penyitaan mbak, gudang aja belum ada. Sarana dan 

prasarana juga kan, kaya mobil yang ngangkut itu juga kan dibutuhkan.” 

20. Apakah ada saran untuk pelaksanaan implementasi perda ini? 

Jawab: “Ya sebaiknya masing-masing institusi mencermati tupoksinya 

masing-masing lah jangan beralasan orang baru jadi belum bisa mencermati 

tupoksinya dengan baik. Terus juga itu sarana dan prasarana ya, semakin 

tahun itu dananya semakin dikurangi akhirnya ya kaya gini nih. Kurang 

maksimal ya.” 
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21. Apakah bapak siap jika ternyata nanti perda ini akan diimplementasikan sesuai 

yang telah ditetapkan dan ternyata dinkes dilibatkan? 

Jawab: “Oh lha kami siap aja mbak tapi kan dari Bappeda sudah pernah 

mengingatkan kami bahwa perda ini tidak sesuai dengan tupoksi kami ya 

bagaimana lagi. Tapi, dari kami tetap membantu karena monitoring ini kan 

kami juga perlu.” 
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INFORMAN TRIANGULASI 2 

1. Apakah ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 9 Tahun 2004? 

Jawab: “Iya, perda nomor 9, saya juga ada mbak.”  

2. Bisa dijelaskan bu isi dari perdanya? 

Jawab: “Tentang garam beriodium. Perda yang untuk membatasi masuknya 

garam yang tidak beriodium.” 

3. Menurut ibu, perda ini perlu tidak sih bu? Apa alasannya? 

Jawab: “Perlu, untuk membatasi garam yang masuk di wilayah Kabupaten 

Magelang, yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.” 

4. Bagaimana implementasi perda ini? 

Jawab: “Implementasi belum ya mbak ya. Ini kan dinkes yang mengadakan, 

mengeluarkan perda ini tapi kan pelaksanaannya belum. Masih butuh 

pemikiran lebih lanjut, kalau ada penyitaan kan perlu sarananya mbak. Kan 

ada gudang untuk penyimpanan penyitaan garam. Jadi, meskipun sudah ada 

sejak tahun 2004, tapi dari dinkes kan perda ini kan masuknya masih di Satpol 

PP, kalu sesuai tupoksi itu masuk di Satpol PP atau disini kan belum. Jadi, ini 

dari dinkes baru koordinasi dengan kami to sebaiknya ini ada dimana, ini baru 

diusulkam di Bappeda gitu lo mbak. Nhah itu kan baru ketemu kalau pas 

masalah ini, pertemuan masalah garam beiodium ini baru juga membicarakan 

perda ini bagusnya kemana. Kan dari Bappeda itu, dinkes usul ke Bappeda 

tentang perda ini tapi di Dinkesnya belum deal. Maksudnya mau dimasukkan 

disini atau Satpol PP.” 

5. Menurut ibu, apa kelemahan dari perda ini? 

Jawab: “Kelemahannya ya, di tupoksinya belum jelas. Kalau masalah isi atau 

substansi perda ini sudah pas mbak.” 

6. Bagaimana solusi untuk mengatasinya bu? 

Jawab: “Solusinya segera ditetapkan mana yang mau menjalankan perda ini 

ya.” 

7. Menurut ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan 

implementasi perda ini? 
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Jawab: “Pokoknya sini kan hanya pemakai mbak, produksinya kan daerah 

pantura paling tidak ya untuk membatasi masuknya garam di wilayah 

Kabupaten Magelang yang harus sesuai dengan aturan yang memenuhi syarat 

sesuai dengan ppm 30-80 ppm itu. Tapi, masih ada mbak yang masuk wilayah 

Kabupaten Magelang itu, sesuai dengan hasil pertemuan penyuluhan garam 

beriodium se-wilayah Kedu itu ada pengetesan garam beriodium di wilayah 

Kabupaten masih ada yang kurang sesuai dengan ketentuannya. Di Pasar 

Grabag itu ada merek Kapal Tugu sama sekali tidak mengandung iodium. 

Kemarin sampelnya ngambil di Grabag. Biasanya kalau Ngablak itu sewilayah 

dengan Grabag mbak.” 

8. Di Kabupaten Magelang, pasar mana yang hasil pengecekan garamnya sudah 

bagus bu? 

Jawab: “Pasar Muntilan sudah bagus semua mbak.” 

9. Mereknya sendiri yang sering ditemukan tidak sesuai standar itu merek apa 

bu? 

Jawab: “Kapal Tugu itu mbak, berdasarkan hasil pengetesan tidak berubah 

warna sama sekali, bentuknya garam batang.” 

10. Menurut ibu, siapakah yang menjadi subyek kebijakan ini? 

Jawab: “Subyeknya jelas pedagang dan obyeknya garam beriodium ya.” 

11. Kabupaten Magelang kan bukan daerah produsen garam bu, darimana 

Kabupaten Magelang mendapat stok garam? 

Jawab: “Ada beberapa dapet dari distributor dari Pati, Rembang, itu.” 

12. Apakah distributor dan pedagang sudah menerima informasi mengenai perda 

ini? 

Jawab: “Tau, mereka sudah ada pembinaan dari dinkes sendiri mbak. Kalau 

dari kami, pembinaan sekalian pas monitoring ke pasar-pasar itu. Disamping 

penyuluhan secara formal, pemberitahuan garam yang sesuai perda itu, yang 

30-80 ppm, harus hati-hati, tidak hanya menerima saja terus juga dikasih 

tetesan ini (iodide test), kalau garam yang tidak berubah warna jangan 

diterima. Tapi, masih ada yang nerima garam krosok itu lo mbak tapi kan 

alasannya untuk pakan ternak itu.” 
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13. Bagaimana pendapat mereka? 

Jawab: “Pendapat mereka, karena ini untuk kesehatan, mereka bisa mengerti 

masalah ini (garam yang beriodium). Ya itu tadi, kalau pendapat saya sih 

mereka bisa mengerti karena ini untuk kesehatan mereka juga apalagi kalau 

masalah perda ada denda dan hukumannya juga mereka pasti siap dan tambah 

mau mengerti lagi.” 

14. Instansi mana saja yang berwenang melakukan pengawasan terhadap 

peredaran garam disini? 

Jawab: “Instansi yang berwenang ya disdagsar sama dinkes ya mbak, terkait 

gitu. Instansi lain ya satpol PP itu mba untuk penegakan hukumnya.” 

15. Apakah ada sosialisasi tentang perda ini yang dilakukan? 

Jawab: “Sosialisasi sering. Tempat kami satu minggu dua kali dinas luar mba. 

Disamping monitoring barang-barang SNI yang kadaluwarsa, sambil masuk 

pasar sambil monitoring garam beriodium itu mbak.” 

16. Berapa orang yang diturunkan untuk melaksanakan sosialisasi? 

Jawab: “Personilnya tetap, biasanya tiga sampai empat orang.” 

17. Apakah denda sudah berjalan sesuai dengan perda? 

Jawab: “Karena tupoksi belum jelas, ya sanksinya juga belum. Denda belum 

berjalan mbak. Kenyataannya itu kita juga masih manusiawi ya mbak, 

maksudnya masalah garam kan harganya juga murah, kalau ketentuan masalah 

perda itu kan dendanya sampai satu juta ya. Nhah itu, kalau kita terapkan 

sungguhan gitu ya nggak tega juga mbak. Orang yang jual untungnya nggak 

seberapa dapet denda sekian tapi, kalau kita akhirnya pembinaan secara 

langsung mbak.” 

18. Apakah ada penyitaan terhadap garam yang tidak sesuai standar? 

Jawab: “Yang tidak memenuhi syarat, kita ambil sampel. Penyitaan ndak 

mbak. Tapi, kita beli, bawa ke kantor dan itu bukti bahwa ada garam tidak 

beriodium. Ada merek tertentu untuk kita catat gitu mbak.” 

19. Apakah ada saran untuk pelaksanaan implementasi perda ini? 

Jawab: “Segera saja dibentuk tim untuk pelaksanaan perda ini.” 
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20. Petugas dari manasajakah yang sebaiknya terlibat dalam pengawasan 

peredaran garam? 

Jawab: “Untuk masalah di pasar mungkin cukup dinkes, disdagsar dan Satpol 

PP. BP2GAKI cukup mengurus masalah kesehatannya aja mbak.” 

21. Apakah ibu siap jika nanti akhirnya perda dijalankan sesuai isinya? 

Jawab: “Kami siap-siap aja.” 
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Gambar 3 Wawancara dengan Informan Utama 

 

 

Gambar 4 Wawancara dengan Informan Utama 
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Gambar 5 Wawancara dengan Informan Utama 

 

 

Gambar 6 Wawancara dengan Informan Utama 
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Gambar 7 Wawancara dengan Informan Utama 

 

 

Gambar 8 Wawancara dengan Informan Utama 
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Gambar 9 Contoh garam konsumsi yang beredar di pasar 

 

 

Gambar 10 Wawancara dengan Informan Triangulasi 


