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BAGIAN HUKUM  
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BUPATI KONAWE SELATAN 
 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN DAERAH KONAWE SELATAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KONAWE SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban 

umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten 

Konawe Selatan, dipandang perlu diadakan penertiban 

terhadap pemeliharaan hewan ternak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Penertiban Hewan Ternak  Dalam Wilayah Kabupaten Konawe 

Selatan. 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5015); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 



 
 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6.Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha 

Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3102); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5094); 



 
 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah                       

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 

Nomor 10). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE SELATAN 

 
dan 

 
BUPATI KONAWE SELATAN, 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN     

TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM 

WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Konawe Selatan. 

5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Konawe Selatan. 

6. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara 

masyarakat di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mana 

perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti 

sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya. 

7. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya. 

8. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya. 



 
 

9. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak 

dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan. 

10. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha 

peternakan yang telah ditentukan. 

11. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak 

dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan 

penertiban oleh tim. 

12. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan. 

13. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan 

untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 

dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Badan adalah Badan Usaha Yang Bergerak di bidang Peternakan. 

 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENERTIBAN 

 

Pasal 2 

Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara 

dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau 

badan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan . 

 

Pasal 3 

Obyek Penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas 

oleh pemilik/pengusaha ternak di tempat-tempat yang dilarang.  

 

Pasal 4 

Subyek penertiban adalah Orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau 

badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK 

 

Pasal 5 

(1) Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta 

mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas / 

berkeliaran. 

(2) Lokasi Kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana pada 

ayat (1), harus jauh dari : 

a. Pemukiman penduduk; 

b. Rumah ibadah; 

c. Tempat pendidikan; 

d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah 

Kabupaten Konawe Selatan; 

e. Pasar-pasar; 

f. Terminal;  

g. Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan 

h. Tempat-tempat keramaian lainnya. 

(3) Dalam hal Kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan 

pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan 

diketahui lurah setempat. 

(4) Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah setempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara. 

 

Pasal 6 

Dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, pemilik ternak dilarang : 

a. Melepas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan 

pembibitan; 

b. Melepas/mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, 

lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat 

menimbulkan kerusakan; 

c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau 

tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran 

pemakai jalan. 

 

 

 



 
 

Pasal 7 

(1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi 

dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di 

kandang penampungan. 

(2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada 

pemilik hewan ternakakan dikenai biaya pengganti. 

(3) Besarnya uang pengganti pakan ternak akan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati.    

 

BAB IV 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS 

 

Pasal 8 

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib : 

a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai 

ditebus/dilelang; 

b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap; 

c. Bertanggung jawab terhadap ternak yang mati karena kesalahan petugas; 

d. Menyampaikan/mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil 

penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 3 

(tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam. 

 

Pasal 9 

(1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif 

terhadap pemilik hewan ternak. 

(2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan ternak yang dilelang. 

 

BAB V 

BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN 

 

Pasal 10 

(1) Ternak yang ditangkap oleh Tim dapat diambil oleh pemiliknya setelah 

membayar uang tebusan. 

(2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah. 

(3) Besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bupati.  

 

 



 
 

BAB VI 

KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP 

 

Pasal 11 

(1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus 

pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

diumumkan. 

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat 

menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum. 

(3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

(1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) juga 

harus diketahui oleh pemilik ternak. 

(2) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan 

kepada pemilik hewan ternak setelah melalui perhitungan semua 

kewajiban dan administrasi pelelangan. 

(3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik 

ternak. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENERTIBAN 

 

Pasal 13 

(1) Pemerintah berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan 

hewan ternak hasil penertiban.    

(2) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak 

Kabupaten Konawe Selatan dengan melibatkan Instansi Vertikal lainnya. 

(3) Personil Keanggotaan dan Tugas Tim Penertiban, lebih lanjut ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 14 

Tata cara Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 



 
 

BAB VIII 

KETENTUAN SANKSI 

 

Pasal 15 

(1) Pemilik hewan ternak yang melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 

Peraturan Daerah ini, disamping dikenai uang tebusan juga dapat dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda 

Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

BAB IX 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 16 

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana 

pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana pelanggaran; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

f. mendatangkan bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan 

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 

memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



 
 

                    BAB X 

 
 



 
 

PENJELASAN 
 ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR: 03 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

I. UMUM 

   Bahwa dengan melihat pertumbuhan ternak yang semakin meningkat 
dan menimbulkan banyak persoalan yang muncul di masyarakat 
terutama dalam penertiban ternak pemerintah kabupaten konawe selatan 
belum mempunyai regulasi  dalam rangka menjaga ketertiban umum atas 
pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Selatan, dipandang 
perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak.    

 
II. Penjelasan Pasal demi Pasal   

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 

        Ayat (1) 

            Cukup jelas 

        Ayat (2) 

            Cukup jelas 

        Ayat (3) 

            Cukup jelas 

        Ayat (4) 

            Cukup jelas 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

 

 

 

 



 
 

Pasal 7 

         Ayat (1) 

            Cukup jelas 

        Ayat (2) 

            Cukup jelas 

        Ayat (3) 

            Cukup jelas 

Pasal 8 

   Cukup jelas 

Pasal 9 

       Ayat (1) 

            Cukup jelas 

        Ayat (2) 

            Cukup jelas 

Pasal 10 

          Ayat (1) 

            Cukup jelas 

           Ayat (2) 

            Cukup jelas 

       Ayat (3) 

            Cukup jelas 

Pasal 11 

          Ayat (1) 

            Cukup jelas 

           Ayat (2) 

            Cukup jelas 

       Ayat (3) 

            Cukup jelas 

Pasal 12 

          Ayat (1) 

            Cukup jelas 

           Ayat (2) 

            Cukup jelas 

       Ayat (3) 

            Cukup jelas 

 

 

 

 



 
 

 

Pasal 13 

          Ayat (1) 

            Cukup jelas 

           Ayat (2) 

            Cukup jelas 

       Ayat (3) 

            Cukup jelas 

Pasal 14 

Pasal 15 

           Ayat (1) 

            Cukup jelas 

           Ayat (2) 

            Cukup jelas 

Pasal 16 

           Ayat (1) 

            Cukup jelas 

           Ayat (2) 

            Cukup jelas 

Pasal 17 

  Cukup jelas 

 

           

 

 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  TAHUN 
2016 NOMOR 04 
 

 



PANDUAN WAWANCARA 
(Kepada Pemerintah Daerah Konawe Selatan) 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana latar belakang Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang 
Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? 

2. Bagaimana sosialisasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban 
Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? 3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang 
Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? 4. Apa kendala-kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah No 3 
Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten 
Konawe Selatan ?  5. Bagaimana solusi dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 
2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe 
Selatan ? 

 
PANDUAN WAWANCARA 

(Kepada Tim Penertiban Hewan Ternak) 

Pertanyaan : 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang 
Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di 
Palangga Selatan? 2. Apa kendala-kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah No 3 
Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten 
Konawe Selatan di Palangga Selatan?  3. Bagaimana solusi dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 
2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe 
Selatan di Palangga Selatan ?  



PANDUAN WAWANCARA 
(Kepada Masyarakat Palangga Selatan) 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan 
Ternak dalam wilayah Kabupaten konawe Selatan di Desa anda? 

2. Bagaimana cara masyarakat memelihara ternaknya ?  3. Berapa banyak peternak yang masih meliarkan ternaknya atau melanggar 
ketentuan Perda ini ?    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Aswan Tasmin. S. Sos Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Staf Bagian Umum (Kantor Bupati Konawe Selatan) Tempat, tgl wawancara : Kantor Bupati Konewe selatan, Tgl 18 Februari 2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak  Aswan Tasmin di Kantor Bupati konawe Selatan 
 Peneliti    : Bagaimana latar belakang adanya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang   Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? Informan    :“Perda ini ada karena keberadaan taman-taman di area perkntoran rusak diakibatkan ternak khususnya di Andoolo, yang kedua karena ada 



laporan dari pihak kepolisian tentang seringnya terjadi kecelakaan diakibatkan hewan ternak di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dianggap perlu Perda tentang penertiban hewan ternak ”. Peneliti : Bagaimana sosialisasinya pada masyarakat khususnya di Kecamatan Palangga Selatan ?  Informan : “sosialisasinya sebernarnya sudah dilakukan, ini dilakukan oleh DPRD dimasing-masing dapil, dan melibatkan para aparatur camat dan desa setempat. Namun sosialisasinya terbatas, kenapa ?  hal ini karena para pemerintah camat dan desa tidak melanjutkannya lagi, sehingga para masyarakat tidak tau karena berhenti ini informasi, bahkan mereka inilah pelakunnya atau yang mempunyai ternak yang diliarkan sehingga mereka tidak mau mensosialisasikan karna itu ada sapinya”. Peneliti : Bagaimana implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Kecamatan Palangga Selatan ? Informan : “ Intinya pernah ada dulu hewan ternak yang ditertibkan tahun lalau, dan dijual dan hasilnya masuk dalam kas daerah”.  Peneliti : Bagaimana dengan kendala dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ?  Informan :“Kendalanya sebenarnya karena budaya masyarakat juga yang terkhusus para peternak hewan yang cara bertenaknya dengan cara meliarkan ternaknya dan bebas mencari makanan ditempat-tempat umum, kemudian karena tidak adanya tempat, tidak maunya mereka untuk menanam rumput untuk pakan ternak seperti rumput gajah. Jadi memeng kesadaran masarakat yang kurang ”. Peneliti :Terakhir Pak Bagaimana solusi dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 ini ? 



Informan : “ya itu tadi budaya masyarakatnya dulu harus disadarkan bahwa yang mereka lakukan ini tidak benar. Memang ini membutuhkan suatu proses kalau menyangkut mengubah pola atau budaya berternak mereka khususnya peternak agar mereka berternak dengan baik sesuai aturan yang ada sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.  



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Arif Abdul Wahid. STP Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tempat, tgl wawancara : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Konawe selatan, Tgl 18 Februari 2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Arif Abdul Wahid di kantor Satpol PP Kabupaten Konawe Selatan  Peneliti     :Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konaw Selatan khususnya di Palangga Selatan?   



Informan    :“Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 ini sudah berjalan, dan ada 4 ekor sapi yang ditangkap atau ditertibkan pada tahun lalu, 2018 lalu sudah dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut masuk ke kas daerah”. Peneliti : Tapi Pak, banyak hewan ternak yang masih berkeliaran di Kabupaten Konewe Selatan khususnya dalam Kecamatan Palangga Selatan baik ternak besar dan kecil yang dilarang dalam Perda ini, bagaimana implementasinya disana Pak ?  Informan : “Kami dalam mengimplementasika juga mengacu pada Perbub No 40 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan atau aturan kususnya tentang penertiban hewan ternak, yang merupakan turunan dari  Perda No 3 ini, karena perda ini, bersifat umum jadi Perbub ini aturan khususnya. Sosialisasi  dari Perbub ini sangat terbatas dimana hanya di sosialisasikan di 40 Desa dari 336 Desa di  Kabupaten Konsel, jadi tidak merata disemua Kecamatan dan Desa. Ini juga jadi hambatan mengapa belum efektif dari implementasi Perda ini, sebab belum meratanya sosialisasi Perbub ini atau aturan khususnya di wilayah Konsel. Kami sejauh ini sudah laksanakan Perda ini tentang penertiban ternak, khususnya di area perkantoran Andoolo, dan tahun lalu sudah 4 ekor sapi yang kami tertibkan, memang masih banyak hewan ternak yang berkaliaran yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat termasuk di Palangga Selatan, dan belum di tertibkan ya, itu berkaitan dengan Sosialisasi Perbubnya juga karena kami selaku pelaksana dari Perda tersebut juga memiliki keterbatasan dalam melaksanakannya terutama yang berkaitan dengan infrastruktur”. Peneliti  : Kenapa sosialisasi Perbub No 40 ini terbatas pak dan kenapa baru tahun 2018 di terbitkan perbub tersebut, padahal perda ini sudah ada sejak tahun 2016 ? 



Informan  : “Terbatasnya sosialisasi Perbub No 40 ini, karena angaran sosialisasinya yang terbatas, jadi Pemda dan Satpol PP bidang perundang-undngan penegakan Perda hanya mensosialisasikan di 40 Desa diseluruh Konsel. makanya tidak semua desa mengetahui aturan khususnya sehingga mereka tidak bisa bergerak dalam mengimplementasikan Perda ini, karena dalam Perda ini kan belum disebutkan secara detail, seperti tim penertibannya siapa-siapa, kemudia uang tebusan  kan belum ada dalam Perda ini, sehingga mereka belum bisa bertindak atau ikut mengimplementasikan Perda ini karena mereka tidak tau, baik dari pemerintah Desa dan pemerintah Camat, padahal mereka perperan penting dalam implementasi perda ini. Kemudian kenapa baru ada perbubnya, ini karena memang jika harus membuat aturan harus betul-betul dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga memang memperlukan waktu lama untuk membuat aturan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Konsel, jadi harus mempelajari dulu seperti apa kebiasaan masyarakatnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebudayan mereka.” Peneliti : Kembali lagi pada Infrastruktur, tadi bapak menyebut terkendala oleh infrasteruktur jadi infrastruktur yang seperti apa itu Pak ? Informan : “ Yang pertama kendaraan pengangkut ternak atau mobilisasi untuk hewan ternak yang ditertibkan  tidak ada, kemudia kandang penampungan untuk ternak yang ditertibkan itu tidak ada, seharusnya pemda harus siapkan namun sampai sekarang tidak ada juga, sebenarnya kami sudah ajukan namun ditolak oleh dewan/DPRD. Sehingga dulu kami titipkan, kemudin juga tenaga penyidik yang kurang dimana kami hanya mempunyai satu penyidik, yang seharusnya ini ditambah mengingat wilayah Konsel yang luas. Kemudian hewan ini liar kalau sama kita, dan jinaknya sama pemiliknya, sehingga susah untuk ditangkap jadi ini juga kendala bagi kita, kemudian kita dalam 



menertibkan juga bertanggungjawab terhadap ternak tersebut, dan ternak yang kami tertibkan merupakan hewan liar jadi susah untuk ditertibkan, sehingga kita juga memperlukan pelatihan khusus dalam proses penertiban hewan ternak ”.  Peneliti :Jadi Pak, bisa di katakana implementasi Perda ini belum maksimal khususnya di Palngga Selatan?  Informan :“Ya,  memang belum maksimal karena kami baru lakukan di area perkantoran Andoolo dan berkaitan dengan kendalan infrastuktur tadi yang juga menjadi kendala kami salaku pelaksana Perda ini ”. Peneliti :Terakhir Pak Bagaimana solusi dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 agar bisa maksimal di Palangga Selatan dan di Kecamatan-Kecamatan lain di Konsel ? Informan : “ya itu tadi infrastrukturnya harus ada supaya kami mudah untuk melaksanakan Perda ini, mulai dari kandang,  mobil angkutan ternak ya, yang sudah ditertibkan serta adanya penambahan tenaga penyidik”.   



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Siti Fatimah , S.H, Kp.,M.Tr.IP Jenis Kelamin : Perempuan  Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Staf Bagian Peraturan Perundang-Undangan (Kantor Bupati Konawe Selatan) Tempat, tgl wawancara : Kantor Bupati Konewe selatan, Tgl 22 Februari 2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Siti  Fatimah di Kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan 
 Peneliti    : Bagaimana latar belakang adanya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang   Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? Informan   :“latar belakangnya dulu memang ada surat dari kepolisisan bahwa sering ada atau maraknya kecelakaan dikarenakan hewan ternak, sehingga 



perlu ada regulasi tentang penertiban ternak  ini pada tahu  2013- 2014”. Peneliti :Jadi Buk, Perda ini inisiatif dari Pemda atau DPRD?  Informan : “Perda ini, No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, merupakan inisitif dari DPRD dan telah disepakati atau telah disetujui oleh Pemda pada saat pembahasan dan jadilah Perda ini, dulu sebenarnya pada tahun 2013-2014 ada surat dari kepolisisan ditunjukan kepada Pemda tentang pembentukan perda ini, karena dengan catatan seringnya terjadi kecelakaan diakibatkan oleh hewan ternak, namun Pemda belum sempat menindaklanjuti surat ini, atau  untuk merancangan perda ini dan akhirnya pada tahun 2016 perda ini di usulkan oleh pihak DPRD, jadi Perda ini inisiatif dari DRRD”. Peneliti : Bagaimana sosialisasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan? Informan : “sosialisasinya sudah dilakukan oleh DPRD dimasing-masing dapilnya di Kabupaten Konsel,  karena ini perda merupakan inisiatif dari DPRD  dan bersamaan dengan perda No 9 dan 3 karena ini satu paket dan sudah melibatkan para pemerintah tingkat camat dan pemerintah tingkat desa di Konsel”.  Peneliti : Kenapak Buk, Perda ini sudah di sosialisasikan namun kebanyakan masyarakat tidak mengetaahuinya?  Informan :“Sebenarnya sosialisasinya kan sudah dilakukan oleh DPRD dimasing-masing dapil di wilayah Konsel dan sudah melibatkan para pmerintah tingkat camat dan desa, artinya ini sudah menyeluruh kepada masyarakat, melalui perangkat camat dan desa di masing- masing wilayah Konsel, jadi ini merupakan suatu masalah yang ada yaitu masyarakat belum taat aturan dan adanya sifat apatis masyarakat ”. Peneliti : Bagaimana implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? 



Informan : “Kalau implementasinya ini yang laksanakan adalah tim penertiban atau Satpol PP dan instansi fertikal yang diberikan wewenag untuk melaksanakan Perda ini jadi lebih tepatnya kepada mereka langsung yang melaksanakan dan ini akan terjawab sejauh mana implementasi Perda ini”. Peneliti : Jadi Buk, hari senin lalu saya dari kantor Satpol PP Konsel dan mereka bilang implementasinya terkendala dengan kurangnya ifrastruktur dan tenaga penyidik yang hanya satu orang, jadi ini bagaimana Buk ? Informan : “ini merupakan kendala dalam proses implementasinya jadi memang haus dilengkapi segera segala bentuk infrastrukturnya supaya Perda ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan ini seharunya anggaran tentang kelengkapan infrastruktur diajukan dalam pembahasan APBD sehingga bisa ditentukan berapa anggaranya yang dibutukan untuk pembangunan infrastrukturnya serta juga harus diadakan diklat tentang penyidik agar menambah jumlah personil penyidik Satpol PP”. Peneliti : Terakhir Buk, solusinya agar Perda ini bisa berjalan dengan maksimal? Informan : “Kalau solusinya ya, yang itu tadi kendala- kendalanya harus dibenahi mulai dari infrastrukturnya yang harus ada, anggarannya yang berupa bonus atau honor bagi mereka yang melakukan penertiban hewan ternak ya, karena sekarang siapa yang mau berkerja tanpa dibayar, jadi ini juga harus disiapkan, kemudian masyarakatnya harus taat hukum dan juga yang penting kerjasama antar masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman ( stake holder)”.     



INSTRUMEN WAWANCARA Nama :  M. Arifin Hafid Jenis Kelamin :  Laki-laki Kebangsaan :  Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Konawe Selatan Tempat, tgl wawancara :  Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Konawe Selatan, Tgl 5 Maret   2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak M. Arifin Hafid di Kantor Dinas peternakan 
 Peneliti     :Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Palangga Selatan, mengingat bahwa Dinas Peternakan merupakan Tim Penertib hewan ternak berdasarkan   



Perbub No 40 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Perda ini? Informan  :“Kami memang sebagai salah satu tim penertibnya, berdasarkan Perbub No 40, turunan dari Perda No 3 tersebut Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 ini sudah berjalan atau sudah dilaksanakan, tapi belum maksimal ,  dan sejauh ini baru satu ternak sapi, yang ditertibkan dan diserahkan kepada kami, dari Satpol PP. berdasarkan dari Perbub No 40 tersebut, dan itu juga ternak, kita titipkan kepada teman, pegawai Dinas Peternakan yang mempunyai kandang, kandangnya bagus karena sudah beratapkan seng, dan luas, intinya sudah layak, karena kita belum mempunyai kandang penampungan ternak yang ditertibkan. Sebab kita selaku tim juga bertangg jawab atas ternak yang ditangkap tersebut, sehingga kami memutuskan untuk dititpkan saja”.  Peneliti    : Jadi pak, bisa dikatakan implementasi dari Perda ini belum maksimal  karena baru satu ekor saja yang ditertibkan? Informan  : “iya, memang seperti itu, karena ini juga baru tahap sosialisasi dari Perbub No 40 Tahun 2018, tentang aturan khususnya dari Perda No 3 itu, dan juga baru disahkan Oktober lalu jadi masih tahap sosialisasi karena belum merata. Ternak yang ditertibkan dan diserahkan kepada kami itu ditebus oleh pemiliknya, 2 bulan setengah baru ditebus, yang seharusnya ini tidak sesuai dengan aturan yang ada bagaimana jiak sudah diumumkan 3X 24 jam oleh petugas terhadap ternak hasil tangkapannya kemudian jika tidak diambil akan diamankan di kandang penampunga selama 7 hari, kemudian dilelang dan akan masuk ke kas daerah hasil dari penjualannya tersebut. Jadi memang belum maksimal”. Peneliti    : Apa kendala- kendala dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilyah Kabupaten Konawe Selatan ? Informan   :” Kendala dalam proses implementasi ya, yang pertama memeng kandangnya belum ada yang seharusnya sudah ada disisni, tapi 



sampai sekarang belum ada, dari Pemda belum dianggarkan untuk ini. Kami bertanggung jawab atas ternak yang ditangkap dan diserahkan kepada kami, jadi ini sangat penting. Kemudian juga ini memang masih tahap sosialisasi dari Perbub No 40 Tahun 2018 tentang aturan khusunya berkaitang dengan penertiban ternak yang merupakan turunan dari Perda No 3 ini, jadi masih belum maksimal, kemudian juga budaya masyarakat yang masih saja meliarkan ternaknya, mereka belum melakukan sistim berternka yang baik yaitu taliniasi atau kandangnisasi, padahal hal yang mereka lakukan ini salah mereka tidak bisa mengontrol ternak mereka secara baik. Kalu sudah kandangnisasi dan mereka mau menanam rumput gajah utuk pakan tenak maka mereka akan bisa mengontrol perkembangan ternak mereka dengan baik dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Peneliti     : Jadi pak, bagaimana solusi agar perda ini bisa diimplementasika dengan baik, agar tidak mengganggu atau menimbulkan kerugian bagi orang lain ?  Informan   :Solusi agar Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Ternak ini bisa berjalan dengan baik maka yang pertama ya, kandang penampunganya haru ada,  juga budaya masyarakat yang harus berubah atau harus disadarkan sebab yang mereka lakukan selam ini salah, dari budaya berternak merek yang meliarkan ternaknya menjadi berternak yang memakai sistim kandangnisasi atau talinisasi”. 



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Markus Beteng Jenis Kelamin :  Laki-laki Kebangsaan :  Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Petugas Kepala Peternakan Palangga Selatan  Tempat, tgl wawancara : Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Konawe Selatan, Tgl 5 Maret   2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Markus Beteng di Kantor Dinas Peternakan 
 Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Palangga Selatan, mengingat bahwa Dinas Peternakan merupakan Tim Penertib hewan ternak berdasarkan Perbub No 40 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Perda ini? Informan  :“Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 ini memang belum berjalan di Palangga Selatan,  karena memang selain dari segi sosialisasi dari Perbub No 40 yang belum merata sehingga para tim belum bisa berbuat banyak, juga para tokoh masyarakat yang ada di desa belum 



mengimplementasikannya. Juga  dari masyarakatnya atau kebiasaan masyarakat yang cara berternak mereka yang belum berubah ke sistim kandangnisasi dan talinisasi juga mereka yang tidak mau menanam rumput gajah untuk pakan ternak”.  Peneliti    : Jadi pak, bisa dikatakan implementasi dari Perda ini Belum Maksimal  di Palangga Selatan ? Informan  : “iya, memang belum, karena rata di sepuluh Desa dalam Kecamatan Palagga Selatan masih meliarkan ternaknya. Ada mereka yang memiliki banyak hewan ternak baru melakukan sistim kandangnisasi atau menyediakan rancs untuk ternaknya, tapi yang kebanyakan masih meliarkan karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan masyarakat sudah senang dengan hal demikian walaupun hal itu sebenarnya salah”.  Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Alasannya karena kebiasaan saja, dan masyarakat senang akan hal itu, padahal memang itu salah, jadi kebiasaan saja, sehingga itu semua sudah menjadi kebiasaan”. Peneliti    : Apa kendala- kendala dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilyah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Palangga Selatan ? Informan :”Kendala dalam proses imlementasinya ya, pertama kandang penampungan yang belum ada, kemudian dalam Palangga Selatan Khususnya karena masyarakatnya ya, yang sudah terbiasa memalihara ternaknya dengan cara diliarkan dan merek kebanyakan tidak mau melakukan sistim talinisasi dan kandangnisasi, dan mereka juga tidak menanam rumput gajah untuk pakan ternak mereka sehingga mereka lebih senang meliarkannya padahal hal demikian dapat merugikan orang lain ”. 



Peneliti    : Bagaimana solusi agar perda ini bisa diimplementasika dengan baik, di Palangga Selatan, agar tidak mengganggu atau menimbulkan kerugian bagi orang lain ?  Informan   :“Solusi agar Perda No 3 Tahun 2016 bisa berjalan di Palangga Selatan yang pertama memang adalah budaya masyarakatnya yang harus barubah dari sistim yang masih salah, yaitu dengan cara melepas atau meliarkan pindah ke sistim kandangnisasi dan talinisasi karena tujuan utamanya dari Perda No 3 Tahun 2016 ini adalah agar masyarakat peternak sadar bahwa cara berternak dengan cara meliarkan ternaknya itu salah dan agar merekan itu bisa mengubahnya untuk melakukan talinsasi dan kandangnisasi, jadi ini intinya, Keadaan yang ada sekarang peternak di Palangga Selatan masih meliarkan ternaknya”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama :  Bripka Amrin, SH Jenis Kelamin :  Laki-laki Kebangsaan :  Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Ps Kanitreskri  Tempat, tgl wawancara : Kantor Polsek Palangga Selatan Tgl 8 Maret 2019   
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Palangga Selatan ? Informan  :“Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 di Palangga Selatan dari kami pihak Kepolisian kami belum melakukan penindakan, kami hanya sebatas mensosialisasikan. Perda No 3 Tahun 2016 ini masih berbesik umum dan perlu aturan khususnya lagi yaitu Perbub yang sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Perda ini. Misalnya tentang uang tebusan, juga berkaitan dengan tim penertiban hewa ternak  dan tata cara penertibannya yang masih belum jelas dalam perda ini, nah, perbub itu sampai sekarang belum ada sama kita kalau Perdanya sudah ada tapi kan ini hanya bersifat umum, yang khusus belum ada sama kita, jadi kita pihak kepolisian masih sebatas sosialisasi dan himbauan saja kepada masyarakatagar supaya ternak yang berkeliaran, itu diikat atau dikandangkan, agar tidak menggau orang lain”.  Peneliti     : Jadi implementasi dari Perda No 3 Tahun 2016 ini belum maksimal ? Informan : “Ya, memang belum maksimal, karena kami kalau mau bertindak harus berdasarkan dengan aturan yang ada, dalam hal ini Perbub yang disebutkan dalam Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban hewan ternak itu harus ada terlebih dahulu, sehingga kita pihak kepolisian bisa bergerak, dan kita bisa tau teknis kerjanya itu seperti 



apa, serta kita memiliki dasar hukum dalam bertindak, kalau kita bertindak artinya kita juga melawan hukum karena kita belum memiliki payung hukum dalam mengimplementasikan Perda tersebut, sebab Perda ini bersifat khusus.”. Peneliti    : Kalau kendala dalam implementasi Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Palangga Selatan itu berkaitan dengan hal-hal seperti apa pak ? Informan  :”Kendalanya ya itu tadi, Perbunya belum ada sampai sekarang kepada kita pihak kepolisian, sebagaimana yang disebutkan dalam Perda No 3 Tahun 2016 ini, karena ini Perda masih bersifat umum dan kami pihak kepolisian belum bisa bertindak sebab dalam Perda ini, belum ditunjukan secara khususnya cara penertibannya, tim-timnya, sehingga kami tidak tau mekanismenya, dan kami tidak melakukan tindakan dan hanya sebatas sosialisasi saja kemudian budaya dari masyarakat khususnya peternak yang memang mereka harus sadar bahwa cara berternak mereka itu salah karena melanggar aturan yang ada dan dapat menimbulkan keruian bagi orang lain”. Peneliti    : Bagaimana solusi agar perda ini bisa diimplementasika dengan baik, di Palangga Selatan, agar tidak mengganggu atau menimbulkan kerugian bagi orang lain ?  Informan   : “Solusi agar Perda No 3 Tahun 2016 bisa diimplementasikan dengan baik, di Palangga Selatan, yang pertama Perbub yang disebutkan dalam perda ini memang harus ada terlebih dahulu dan telah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kita memiliki dasar hukum yang kuat, untuk melakukan tindakan, dan yang kedua yaitu budaya masyarakatnya yang harus berubah yaitu cara berternak mereka yang meliarkan ternaknya menuju sistim kandangnisasi atau talinisai”.  



INSTRUMEN WAWANCARA Nama :  Bripka Heri Wirzawan Jenis Kelamin :  Laki-laki Kebangsaan :  Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Ps Kanitbinmas Tempat, tgl wawancara : Kantor Polsek Palangga Selatan, Tgl 8 Maret   2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawncara  dengan Bapak Bripka Heri Wirzawan di Kantor Polsek Palangga Selatan, 
  Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Palangga Selatan ? Informan  :“Dalam Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016, kami pihak kepolisian tidak terlalu berperan, dan kami hanya lakukan sosialisaisi 



dan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang ternaknya bahwa jika diliarkan ini dapat mengganggu orang  lain”.  Peneliti     : Tapi pak, berdasarkan Perbub No 40 Tahun 2018, turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya, pihak kepolisian berperen sebagai anggota tim penertiban hewan ternak ? Informan  : “Perbub No 40 Tahun 2018 ini belum turun sampai ke Satuan polisi, jadi kita memeng belum memiliki dasar hukum dalam hal penertiban ternak itu, sehingga memang kami belum banyak berperan, kalau Perda No 3 Tahun 2016 sudah ada sama kita dan kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersamaan dengan Peraturan Mentri tentang hal ternak sapi betina wajib hamil yang dilarang untuk dipotong, yaitu sapi betina produktif yang berumur 8 tahun ke bawah dilarang untuk dipotong. Jadi kita sejauh ini hanya sosialisasi dan juga melakukan himbauan kepada masyarakat atau peternak setempat untuk melakukan kandangnisasi dan talinisasi agar tidak merugikan orang lain. Memang berternak dengan cara meliarkan ternaknya itu dapat merugikan orang lain, karena sejauh ini banyak laporan dari masyarakat yang mengeluh karena tanammannya dimakan atau dirusak oleh ternak, jadi banyak kejadian ternak itu diracun mati, dan ada yang ditombak juga hal seperti ini, Babinkantibmaslah yang selesaikan mereka menjadi prioritas dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, ketika sudah terjadi kejadian yang merugikan keduabelah pihak tadi, jadi hanya sebatas itu”. Peneliti    : Jadi Pak, implementasi Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilyah Kabupaten Konawe Selatan di Palangga Selatan belum maksimal ? Informan  :”Ya, memeng kita sebatas sosialisasi dan himbauan saja kepada masyarakat dan belum pernah lakukan penindakan, karena kita juga belum memiliki dasar hukum itu, Perbub No 40 itu yang belum turun 



sampai kepada kita. Jadi untuk sekarang Bhabinkamtibmas yang menjadi prioritas”. Peneliti    : Kalau kendala dalam proses Implementasi Perda No 3 Tahun  2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga selatan seperti apa Pak ? Iforman  : “Kendala dalam proses imlementasinya ya, pertama ya budaya masyarakatnya, cara berternak mereka itu yang harus diubah ke pada kandangnisasi dan talinisasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, kemudia  yang penting Perbubnya itu harus ada dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga kami bisa lakukan penindakan karena sudah ada dasar hukum tesebut, kan sekarang belum ada sama kita pihak Kepolisian yang ada hanya Perda No 3 Tahun 2016, aturan yang bersifat umum tersebut yang memang dengan itu kita tidak bisa bertindak karena tidak secara khusus dijelaskan proses penertibannya dan tim-timya belum dijelaskan secara khusus jadi belum bisa melakukan tindakan ”. Peneliti    : Bagaimana solusi agar perda ini bisa diimplementasika dengan baik, di Palangga Selatan, agar tidak mengganggu atau menimbulkan kerugian bagi orang lain ?  Informan   :“Solusi agar Perda No 3 Tahun 2016 bisa berjalan di Palangga Selatan dengan baik, yang pertama Perbub No 40 Tahun 2018 atau aturan yang lebih khususnya itu harus sudah ada dulu kepada pihak Kepolisian dan telah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kita memiliki dasar hukum dalam bertindak, kemudian kita juga memperlukan anggaran dalam proses penertiban tersebut, juga kita harus diadakan pelatihan tentang penindakan pelanggaran ternak, karena kita tidak bisa langsung melakukan tindakan tanpa ada latihan terlebih dahulu, sebab ternak ini kan liar, jadi susah untuk diamankan jadi perlu latihan khusus, dan terakhir semua kelompok tim penertib hewan ternah harus sasing bersinergi satu sama lainnya, supaya kita bisa tau, tugas masing- masing, atau teknis kerjanya 



masing- masing, sebab dalam hal penertiban kan banyak juga pasti melibatkan Satpol PP, Dinas Peternakan dan lainya jadi harus saling bersinergi”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Tamrin, SE Alamat : Desa Puuwulo Kec. Laeya Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kec. Palangga Selatan Tempat, tgl wawancara : Kantor Camat Palangga Selatan, Tgl 5 Maret 2019  
Tanya Jawab 

 Dokumentasi Wawancara Bersama Bpk tamrin di Kantor Camat Palangga Selatan  Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Palangga Selatan ? 



Informan  :“Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 di Palangga Selatan belum, implementasinya belum, tapi Perda ini sudah di sosialisasikan ke seluruh Desa di Kecamatan Palangga selatan jadi tingkat kesadaran masyarakat ya akan Perda ini yang kurang kepatuhan akan hukum, ini sebenarnya masalahnya. ”.  Peneliti     : Kalau Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan ? Informan : “Perbub tentang penertiban ternak atau aturan secara khususnya dari Perda No 3 Tahun 2016 belum ada sama kita di Kecamatan, jadi ini juga merupakan hambatannya karena perda ini baru bersifat umum ya, dan perlu aturan khususnya supaya bisa diimplementasikan tapi ini yang saat ini belum ada sama kita, kalau masalah sosialisasi itu nanti setelah ada baru kita sosialisasikan kepada Desa-desa di Palangga selatan setelah turun sama kita dulu, tapi kan sampai sekarang belum ada sama kita. Perbub itu jika sudah ada sama kita nanti kita pelajari selama 2 minggu kemudian kami sosialisasikan begitu aturannya”. Peneliti    : Kalau kendala dalam implementasi Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilyah Kabupaten Konawe Selatan di Palangga Selatan itu berkaitan dengan hal-hal seperti apa pak ? Informan  :”Kendalanya, pertama Perbubnya belum ada jadi kita juga belum bisa lakukan Implementasi karena memang bentuk Perda No 3 Tahun 2016 ini, bersifat umum, kemudian budaya berternak mereka para masyarakat. Dari dulu memang cara berternak mereka dilepas sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi mereka padahal yang mereka lakukan ini salah jadi mereka harus sadar”.  Peneliti    : Bagaimana solusi agar perda ini bisa diimplementasika dengan baik, di Palangga Selatan ?  



Informan   : “Solusi yang pertama Perbubnya dulu harus sudah ada, dan telah turun kepada kita pihak Kecamatan Palangga Selatan, agar kita bisa tau mekanisme penertibannya dan kemudian kami akan bisa sosialisasikan setelah itu baru kita lakukan penindakan,  masyarakat itu jelas juga takut atau jera kalau sudah diterapkan, pelan pelan mereka juga akan berubah cara berternaknya namun, kita mau bertindak belum bisa   karena Perbubnya belum ada sehingga kita tidak mengetahui aturan secara teknisnya”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Firdaus Alamat : Kelurahan Amondo Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Lurah Amondo Tempat, tgl wawancara : Dusun II, Kantor Lurah Amondo, tanggal 8 Maret 2019  
Tanya Jawab  Dokumentasi  Wawancara dengan Bpk. Firdaus di kantor Lurah Amondo  Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Kelurahan Amondo? Informan :“Implementasinya belum, tapi kita sosialisasikan setelah perda itu ada, dan sejauh ini kita sudah panggil 2 kali para peternak. Dan kita juga sudah lakukan himbauan kepada msyarakat, jadi masyarakat sudah tau”.  



Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di kelurahan Amondo? Informan  : “Perbubnya sudah ada sama kita dan ini masih tahap sosialisai, dengan jangka waktu dekat ini kita juga akan memanggil Satpol PP untuk melakukan kerjasama, dan kemudian kita akan panggil masyarakat untuk melakukan musyawarah dan hasilnya kita akan tuangkan dengan berita acara serta tanda tangan semua masyarakat yang hadir, berkaitan dengan ternak ini ” . Peneliti     : Bagaimana cara masyarakat peternak memelihara ternaknya disini  ? Informan  : “Cara berternaknya dilepas, Kebayakan dilepas, sehingga banyak menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya diracun dan cara penyelesaiannya ya kekeluagan. Walaupun  kita sudah melakukan himbauan namun masyarakatnya agak susah, jika kita  tidak dibantu oleh pihak-pihak lain maka akan susah juga terimplementasi ”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Karena kebiasaan atau budaya berternaknya yang seperti itu”. Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternaknya di Kelurahan Amondo ?  Informan  : “Jumlah atau data terbaru peternak di Amondo ada 36 KK dan semuanya itu melepasnya kalau yang mengikatnya ada 3 KK yang sudah melakukan talinisasi atau kandangnisasi,ini untuk sapi kalau kambing 3 KK”. Peneliti      :  Terakhir pak, kalau solusinya agar perda ini bisa dilaksanakan atau implementasikan dengan baik langkah apa yang harus dilakukan ? Informan   :  “Pertama Pemda harus berikan bantuan kepada para peternak supaya budaya mereka berubah, kedua Dinas Peternakan harus sering kelapangan untuk melakukan penyuluhan kepada peternak cara 



berternk yang baik, juga harus saling kordinasi antara tim penertib hewan ternak, agar saling berkordinasi dan menjalankan tugasnya dengan baik”.                       



         



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Aswan Alamat : Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : wiraswasta Tempat, tgl wawancara : Dusun I, depan Pekarangan rumah warga Desa Koeono, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan khususnya di Desa Koeono ? Informan  :“Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 di Desa Koeono belum di lakukan,  belum pernah ada petugas yang melakukan penertiban terhadap ternak yang berkeliaran, banyak kejadian karena ternak yang berkeliaran disisni, banyak yang ditombak, diracun karena mengganggu atau merugikan orang lain”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan ? Informan  : “ Yang ada hanyalah Perda tentang penertiban ternak No 3 Tahun 2016 tadi, kalau perbubnya belum ada dan tidak pernah diosialisasikan ”. Peneliti    :  Bagaimana cara masyarakat yang memiliki hewan ternak, memelihara ternaknya di Desa ini ?  Informan : “Rata semuanya melepas tapi ada juga yang sudah diikat dan digembala, atau dijagai tapi disini memang rata melepas ternaknya nanti kalau sore baru kembali lagi ke rumah peternak dengan sendirinya jadi kalau siang bebas”. 



Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan  :”Dari dulu memang seperti ini kalu kemarau mereka melepasnya dan kalau musim hujan mereka mengikatnya, tapi karena kebiasaan dan para peternak merasa senang maka mereka meliarkannya walaupun ini banyak permasalahan yang ada akibat ternaknya makan tanaman orang lain, akhirnya diracun, ditombak bahkan ada yang dicuri juga”.  Peneliti    : Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternaknya di Desa Koeono ?  Informan   : “Hampir rata mereka itu melepasnya, kalau dari jumlah KK itu, ada 24 KK yang memelihara ternak sapi dan kambing 3 KK, rata-rata melepas semuanya ada yang mengikatnya atau menyediakan rancs tapi tidak banyak sekitar 3 orang itu yang mempunyai ternak yang cukup banyak, baru mereka perhatikan kalau yang melepas itu mereka memiliki jumlah ternak yang sedikit antara 3,4 sampai 8 ekor sapi,  kalu kambing ada 2 yang dikandang dan 1 yang dilepas”.   



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Ismail Saleh  Alamat : Desa Lalouwa Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : wiraswasta Tempat, tgl wawancara : Dusun I, rumah kediaman bapak Ismail Saleh, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan khususnya di Desa lalouwa ? Informan  :“Implementasinya Perda belum, masih banyak ternak yang berkeliaran di Desa ini ”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan ? Informan  : “Belum, cuma perda saja yang No 3 Tahun 2016 tadi ”. Peneliti    :  Bagaimana cara masyarakat yang memiliki hewan ternak, memelihara ternaknya di Desa ini ?  Informan : “Dilepas tapi ada juga yang sudah disediakan rancs tapi ya, cuma sedikit”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan     :”Alasannya karena kebiasaan saja. Dari dulu memang seperti ini”. Peneliti      : Apakah mereka tidak sadar bahwa cara berternak mereka itu salah dan malanggar Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? Informan   : “Ya tau sebenarnya, tapi ini sudah biasa saja, jadi sudah terbiasa kalau ada masalah karena ternak ya mereka juga selesaikan secara 



kekeluargaan saja, memang seperti itu palingan nanti melibatkan Bhabinkamtibmas dan kemudian selesai secara kekeluargaan”.   Peneliti    : Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternaknya di Desa Lalowua ?  Informan   : “Ada 28 yang memelihara sapi dan kalau kambing cuman 5 orang, semua di lepas, kecuali yang memiliki ternak yang banyak baru mereka sediakan rancs ada 4 yang sudah disediakan rancs, untuk ternaknya, Kemudian juga sudah menanam rumput gajah untuk ternaknya tapi rata-rata melepasnya karena sudah biasa saja”.   



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Saiful Arif Alamat : Desa Ulu Lakara Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Sekertaris Desa Ulu Lakara Tempat, tgl wawancara : Dusun III, Rumah Bapak Saiful Arif, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan khususnya di Desa Ulu lakara ? Informan  :“Implementasi Perda No 3 tahun 2016 belum dilaksanakan, walaupun Perdanya sudah ada dan sudah disosialisasikan tapi belum terlaksana, masih banyak ternak yang berkeliaran, ya karena kesadaran masyarakat saja yang kurang walaupun kita sudah sampaikan”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Ulu Lakara ? Informan  : “Belum ada Perbub No 40 tadi dalam Desa kami yang ada, cuma Perda No 3 Tahun 2016 tadi, tentang Penertiban Ternak ”. Peneliti    :  Bagaimana cara masyarakat yang memiliki hewan ternak, memelihara ternaknya di Desa ini ?  Informan   : “Peternak disisni rata melepasnya”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Alasannya karena kebiasaan saja, disini kalau kemarau itu dilepas dan kalau musim hujan atau musim tanam padi mereka mengikatnya, tapi lama-lama mereka melepasnya dan sudah menjadi terbiasa”. 



Peneliti      : Apakah mereka tidak sadar bahwa cara berternak mereka itu salah dan malanggar Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ? Informan   : “Karena kebiasaan tadi ya, sehingga mereka tidak menghiraukan adanya Perda ini, padahal hal seperti ini dapat merugikan banyak pihak tahun lalu ada kecelakaan di depan karena menambrak ternak yang berkeliaran, orang Bombana pak Bahar  namanya, selain itu juga pada tahun lalu 2018 terdapat 10 ekor sapi mati karena racun, sebab sudah merugikan orang lain dan merusak tanaman, memang masyarakat peternaknya yang harus sadar ”.   Peneliti    : Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternknya di Desa Ulu Lakara ?  Informan   : “Disisni ada 273 KK dan yang memelihara sapi ada 127 KK dan kambing 5 KK, sebenarnya lebih tapi mereka menyuruh orang untuk memeliharanya dan dibawa diluar Desa Ulu Lakara, juga sudah ada sebagian yang mengandagkannya atau rancs sejumlah 5 KK itu yang banyak ternaknya sehingga mereka sediakan rancs kalau lainnya dilepas ”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Sukri J Alamat : Desa Lakara Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Nelayan Tempat, tgl wawancara :Dusun II, depan pekarangan rumah Bapak Sukri J, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, mengingat banyak hewan ternak yang berkeliaran disini, apakan pernah ada penertiban oleh tim penertiban hewan ternak yang berkeliaran, di Desa lakara ? Informan  :“Belum. Tidak pernah ada”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Lakara ? Informan  : “Belum” . Peneliti     : Jadi, Perbub ini belum pernah di sosialisasikan ? Informan  : “Belum, cuma Perda saja yang saya tau”. Peneliti    :  Bagaimana cara masyarakat yang memiliki hewan ternak, memelihara ternaknya di Desa ini ?  Informan   : “Peternak disisni melepas ternaknya, kalau pagi dilepas, nanti mencari makan disekitar desa saja, nanti kalu sore baru ternak itu kembali sendiri dirumah,   itu kebiasaan disini ”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Ya memang seperti itu, karena kalu mereka melepas ternak,  ternaknya kan bisa bebas mencari makan, sebenarnya kalau malam 



baru dikasi masuk dikandang dan kalau pagi itu dilepas, rata semuaya seperti itu, walaupun memang kalu dilepas itu rawan untuk dicuri, pernah baru-baru ini terjadi pencurian ternak kambing, ya karena dilepas tadi, tapi memang sudah menjadi kebiasaanya dilepas dari dulu ”. Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternknya di Desa Lakara ?  Informan  : “Di Desa ini lebih banyak yang pelihara kambing di bandingkan dengan sapi, kalau sapi hanya 8 orang, sedangkan kambing 30 orang, dan rata semua di lepas, cara berternaknya, dan di kandangkan kalu malam saja kalau pagi dilepas semua, ada yang sudah di kandang dan mereka siapkan pakan tapi cuma sebagian ya, 7 orang saja yang melakukan sistim kandangnisasi”.   



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Firman  Alamat : Desa Waturapa Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Petani Tempat, tgl wawancara :Dusun II, depan pekarangan rumah Bapak Firman, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Desa Waturapa ? Informan  :“ Tidak, tidak  pernah ada Penertiban hewan ternak, oleh aparat penertiban, karena juga disini peternak sudah melakukan sistim kandangnisasi atau sudah ada racns dan kami juga sudah menanam rumput gajah untuk pakan ternak kami, karena disini itu kalau dilepas itu kan banyak tanaman disisni jadi kalu dilepas rawan terkena racun, sebab yang mempunyai tanaman itu mereka memasang racun”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Waturapa ? Informan   : “Belum, yang ada cuman perda saja” . Peneliti   : Berapa peternak yang sudah melakukan sistim kandangnisasi atau talinisasi atau juga telah menyediakan rancs untuk ternaknya? Informan : ”Sudah rata semua peternak di Desa ini menanam rumput gajah yang besar itu, untuk pakannya, sehingga semunya rata peternak di desa ini seperti itu, sistim kandangnisasi atau juga kalau di gembala atau lepas tapi mereka jagai tidak berkeliaran seperti di depan jalan poros”. 



Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar di Desa Waturapa ?  Informan : “Di Desa ini, ada 58 peternak sapi, memangagak banyak di bandingkan kambing itu 4 orang saja”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Mul Alamat : Desa Mondoe Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : wiraswasta / Kaur Kesejahteraan Tempat, tgl wawancara : Dusun IV, Rumah Bapak Mul, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Desa Mondoe ? Informan  :“Implementasinya belum ada”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Mondoe ? Informan  : “Belum,belum ada” . Peneliti     : Bagaimana cara masyarakat peternak memelihara ternaknya disini  ? Informan  : “Beragam ya, ada yang dilepas, ada juga yang dijaga atau digembala dengan pengawasan, ada juga yang diikat nanti siang baru dipindah, dikasih minum, dipindah-pindah begitu ada juga yang sediakan rancs untuk ternaknya”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Alasannya itu, karena kebiasaan saja dari dulu ya, kalau kemarau itu dilepa dan kalau musim hujan atau musim tanam baru diikat. Tapi rata semuanya itu diikat atau digembala dengan penjagaan, jarang ada yang diliarkan”. Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternknya di Desa Mondoe ?  



Informan  : “Kalau di Desa ini jarang ya yang diliarkan ada tapi tidak banyak, sekitar 6 orang saja karena juga disini banyak tanaman, dan juga rata-rata mengikatnya. Kalau jumlah petrnak di desa ini ada 20 orang untuk yang pelihara sapi, kalau kambing disini tidak ada, ada tapi kaming dari kampung lain yang masuk kedesa  ini”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Tanra Alamat : Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Kepala Desa Parasi Tempat, tgl wawancara : Dusun III, Rumah Bapak Tanra, Tgl 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Desa parasi ? Informan  :“Implementasinya belum”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Prasi? Informan  : “Perbub belum ada,belum ada kalau Perdanya memang sudah ada” . Peneliti     : Bagaimana cara masyarakat peternak memelihara ternaknya disini  ? Informan  : “Caranya ya, kalau disini memang kebanyakan dilepas, dan kita juga sudah lakukan teguran-teguran kepada peternak agar ternaknya itu diikat atau talinisasi, sebab memang disini banyak tanaman salahsatunya ada perkebunan ubi, dan mereka itu kan, kalau dilepas kan akan merusak ”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Alasannya itu, karena kebiasaan saja. Sehingga memang pemikiran mereka ini yang harus diubah, kalau kita mau bertindak keras juga nanti itu ya, masyarakat itu menganggapnya kita itu sudah, bagaimana ya, mau bertindak keras juga salah, tidak keras juga salah, jadi serba salah”. 



Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternknya di Desa Parasi ?  Informan  : “Jumlah KK disini ada 168 KK dan yang memelihara ternak itu 40 KK untuk sapi kalau kambing cuman 2 KK. Yang  melepas ternaknya hampir rata melepasnya ya, ada 29 peternak, sisanya ada tempatnya sendiri, dan sudah sediakan rancs, kalau kambing itu di kandangkan karena jumlahnya terbatas ya”.   



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Hasrini S.Sos Alamat : Desa Watumbohoti Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Kepala Desa Watumbohoti Tempat, tgl wawancara : Dusun II, Rumah Ibu Hasni, Tgl, 7 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Desa Watumbohoti? Informan :“Implementasinya belum, kita hanya sosialisasikan saja dan melakukan himbauan agar mereka melakukan kandangnisasi”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Watumbohoti? Informan  : “Perbub belum ada, sampai sekarang belum ada di Desa kita” . Peneliti     : Bagaimana cara masyarakat peternak memelihara ternaknya disini  ? Informan  : “Cara berternaknya memang dilepas, semuanya melepasnya, sehingga banyak kejadian yang terjadi misalnya sapinya diracun dan cara penyelesaiannya ya kesepakatan keduabelah pihak saja, antara yang punya kebun dan peternak, tapi ada juga yang menyediakan rancs atau kandang. ”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya Buk, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Itu, karena kebiasaan saja, dari dulu memang sepeti itu, melepasnya begitu saja”. Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternaknya di Desa Watumbohoti ?  



Informan  : “Jumlah KK disini ada 175 KK dan yang memelihara ternak itu 30 KK untuk sapi kalau kambing 4 KK ”. Yang  melepas ternaknya  rata melepasnya baik sapi atau kambing, tapi ada yang di kandang atau rancs 6  orang”.    



INSTRUMEN WAWANCARA Nama : Bahar Alamat : Desa Wawowonua Kec. Palangga Selatan Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Petani Tempat, tgl wawancara : Dusun IV, pekarangan rumah Bapak Bahar, Tgl, 8 Maret 2019  
Tanya Jawab Peneliti     : Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Wawowonua? Informan :“Implementasinya belum, belum pernah ada penertiban disisni, yang ada oleh PT Berbau Jaya ini yang melakukan penangkapan terhadap ternak yang berkliaran disekitar kelapa sawit, dan diamankan oleh pihak PT, dan di bawa ke kanto mereka, sehingga para peternak membayar ganti rugi”.  Peneliti     : Apakah Perbub No 40 tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan turunan dari Perda No 3 Tahun 2016, atau aturan khususnya sudah ada dan apakan sudah disosialisasikan di Desa Wawowonua? Informan    : “Perbub belum ” . Peneliti       : Bagaimana cara masyarakat peternak memelihara ternaknya disini  ? Informan    :“Caranya dilepas semua, Kebayakan dilepas, dan gemuk-gemuk dua kali lipatnya sapi-sapi di Desa Sp 4 satu ekor disini sama dengan dua ekor disana”. Peneliti    : Apa alasan para peternak ini meliarkan ternaknya pak, padahal ini melanggar ketentuan yang ada ? Informan   :”Karena kebiasaan dan kita disini di kelilingi tambang jadi tempat untuk mengembala itu terbatas, sehingga kami melepasnya, juga kalau dilepas itu mereka gemuk-gemuk”. 



Peneliti      :  Berapa banyak jumlah peternak atau KK yang memelihara ternak kecil dan besar yang masih meliarkan ternknya di Desa Wawowonua?  Informan  : “Jumlahnya kalau kambing hanya 2 orang kalau sapi banyak disini ada sekitar puluhan, 47 peternak dan rata melepasnya ada juga yang sudah diikat tapi hanya sebagian saja yang memang sudah ada tempatnya tersendiri ada 8 orangan”.    
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