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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembentukan Undang-undang tentang perlindungan konsumen merupakan 

langkah awal yang bagus, yang dibuat pemerintah dalam rangka 

mengimplementasikan aspirasi masyarakat konsumen Indonesia.1 Perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen.2 Dalam hal ini setiap pelaku usaha 

harus memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap konsumen, tidak 

terkecuali nelayan sebagai pelaku usaha di bidang perikanan. 

Nelayan yang kegiatannya bersifat merupakan mata pencaharian untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan suatu pengusaha dari bentuk 

perusahaan rakyat (tradisional) dalam sektor perikanan.3 Dengan demikian 

nelayan juga dituntut untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap 

konsumen. Salah satu komunitas  nelayan yang ada di Indonesia adalah Nelayan 

di Tempat Pelelangan Ikan Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. 

Menurut Sri Redjeki Hartono yang dikutip oleh Celina Tri krisiyanti, 

Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen tidak lain 

karena  lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan posisi  produsen. Proses 

sampai hasil produk barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen 

1 Endang Sri Wahyuni. 2003. Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan 

Konsumen. Medan. PT. Citra Aditya bakti. Hal. 100. 
2 Ibid. Hal. 90 
3 Neni Si Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Bandung. 

Graha Ilmu. Hal.110. 
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sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk 

meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum 

ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh 

tanggungjawab. Namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum 

mengenai perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.4 

Menjadi permasalahan saat ini adalah apakah Nelayan dan pedagang di 

Tempat Pelelangan Ikan Muncar tersebut sudah menjaga sanitasi yang sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut guna menjamin 

kesehatan dan keamanan konsumen dari terkontaminasinya ikan laut oleh faktor 

lingkungan yang tidak menerapkan sanitasi dengan baik. Sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 18 Tahuun 2012 Tentang Pangan, yang 

menyatakan bahwa : 

(1) Setiap orang yang  terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan 

risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, 

sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan 

terjamin. 

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, 

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib : 

a. Memenuhi persyaratan sanitasi ; dan 

b. Menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia. 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan 

dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam peraturan pemerintah.5 

 

Di dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  

Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan,  juga mensyaratkan 

                                                           
4 Celina Tri Siwi Kristiyanti,SH.,M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 

Malang, 2008, Hal. 10. 
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untuk menjaga sanitasi produk perikanan sesuai dengan persyaratan sanitasi dan 

higeinis. Diatur juga dalam Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Pada Proses Produksi, Pengelolaan, dan Distribusi. Dalam Peraturan 

Perundang-undangan tersebut sudah jelas mewajibkan para pelaku usaha untuk 

menjaga sanitasi dari hasil tangkapan agar kualitas dari ikan tersebut tetap baik 

serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat, yang mana telah ditetapkan 

dalam peraturan tersebut mengenai Standard Sanitation Operational Procedure 

(SSOP) atau prosedur standar operasi sanitasi. Selain pelaku usaha yang 

berkewajiban untuk melaksanakan sanitasi dengan baik di Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, menyatakan bahwa kewenangan secara 

teknis operasional penyelenggaraan pelelangan ikan adalah  kepala dinas. Dalam 

hal ini kepala dinas adalah kepala dinas Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut 

bertujuan memberikan suatu perlindungan hukum bagi para konsumen agar hak 

untuk mendapatkan suatu barang yang berkualitas bagus dan tidak 

membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan para konsumen. 

Berdasarkan  studi pendahuluan yang penulis lakukan di Tempat Pelelangan 

Ikan Muncar, nampaknya bahwa pelaksanaan mengenai sanitasi ikan laut belum 

berjalan sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 

mengenai perlindungan konsumen yang berkaitan dengan sanitasi. Hal tersebut 

dapat dimungkinkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya norma-norma 
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yang tertuang didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau 

dikarenakan oleh lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

sanitasi ikan laut di Tempat Pelelangan ikan muncar. Menurut Lawrence Meir 

Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi 

Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.6 

Dengan demikian seharusnya aturan-aturan yang telah dibuat dan disahkan 

semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan bagi masyarakat banyak 

apalagi bagi kaum dengan kedudukan yang lebih lemah, semisal konsumen dalam 

kegiatan usaha. Tentu saja aturan tersebut akan bermanfaat apabila dalam 

prakteknya berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan 

perundang-undangan tersebut.  

Hal ini sangat menarik untuk diteliti sebab sanitasi merupakan cara 

pengawasan atau kontrol terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai 

pengaruh terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia. Tidak 

menjaga sanitasi merupakan tindakan yang merugikan konsumen dan tidak sesuai 

dengan Tujuan dari ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur 

tentang perlindungan konsumen.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

dan diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan 

masalah terkait pelaksanaan sanitasi ikan laut di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 

dengan latar belakang tersebut diatas, untuk mengkaji pelaksanaan sanitasi ikan 

                                                           
6 Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Teori Sistem Hukum Friedman, dalam 

https://www.scribd.com, diakses 23 Oktober 2016, Pukul 21.23 WIB. 

https://www.scribd.com/
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laut di Tempat Pelelangan Ikan Muncar, dengan judul “IMPLEMENTASI 

SYARAT SANITASI DALAM PENGELOLAAN IKAN LAUT 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 

TENTANG PANGAN GUNA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi 

Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi syarat sanitasi dalam pengelolaan ikan laut 

berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan guna 

perlindungan konsumen di Tempat Pelelangan Ikan Muncar? 

2. Apakah faktor pendukung atau faktor kendala yang dihadapi terkait dengan 

implementasi syarat sanitasi dalam pengelolaan ikan laut berdasarkan Undang-

undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan di Tempat Pelelangan Ikan 

Muncar? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini yaitu 

mengevaluasi dan menjelaskan sejauhmana implementasi syarat sanitasi dalam 

pengelolaan ikan laut berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang 

Pangan di Tempat Pelelangan Ikan Muncar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui sejauh mana sanitasi terhadap ikan laut hasil tangkapan 

dilaksanakan oleh pelaku usaha di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan 

menjaga sanitasi ikan laut hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 

3. Mengetahui faktor pendukung atau faktor kendala peraturan perundang-

undangan berkaitan dengan sanitasi ikan laut di Tempat Pelelangan Ikan 

Muncar. 

D. Kegunaan  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika ; dan 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang 

berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perlindungan 

konsumen. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazana intelektual baru dalam ilmu 

hukum guna menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan 

ilmu bagi penulis dan  para kaum akademisi khususnya, mahasiswa Fakultas 

Hukum. Sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

S1 dibidang ilmu hukum. 

b) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai pelaksanaan sanitasi, serta faktor-faktor yang mendukung maupun yang 

menghambat pelaksanaan sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten 
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Banyuwangi. Serta diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana penerapan 

sanitasi yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

c) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan, rujukan serta bahan evaluasi 

bagi pemerintah terkait pelaksanaan sanitasi dan faktor-faktor  yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar, 

Kabupaten Banyuwangi.  

E. Metode Penulisan 

a) Metode pendekatan 

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari metode yang akan digunakan dalam 

kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis maka metode 

yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan 

yuridis sosiologis yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada  teori 

hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.7 Peneliti 

perlu melakukan penelitian dalam setiap analisisnya , pengamatan ini bahkan 

akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut.  

b) Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Tempat Pelelangan Ikan 

Muncar. Tempat Pelelangan Ikan Muncar ini adalah salah satu tempat 

pelelangan ikan yang ada di Indonesia. Alasan penulis melakukan penelitian di 

                                                           
7 Bambang Waluyo. 2007. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.6 
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Tempat Pelelangan Ikan Muncar adalah masih banyak ditemui ketidak sesuaian  

yang penulis lihat di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu penulis juga ingin mengetahui lebih jelas 

mengenai implementasi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

sanitasi ikan di Tempat Pelelangan Ikan Muncar. Selain itu tempat pelelangan 

ikan merupakan pertama dilakukan pengelolaan ikan sebelum dipasarkan 

diberbagai tempat pemasaran ikan. 

c). Jenis Data  

1) Data Primer 

Data hukum primer merupakan data hukum berupa hasil wawancara 

responden, dokumen, hasil observasi, dan data-data lain yang diperoleh dari 

sumber yang utama atau pertama di lapangan. Data utama diperoleh secara 

langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak tempat pelelangan ikan 

muncar, nelayan, pedagang, dan pemerintah dinas kelautan dan perikanan 

Kabupaten Banyuwangi 

2) Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para ahli dengan 

permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan literatur-literatur yang 

berupa buku, makalah, jurnal, dan hasil  penelitian.8 Bahan hukum sekunder 

merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Biasanya 

berupa data-data yang diperoleh dari studi pustaka yang berhubungan dengan 

obyek penelitian.  

                                                           
8 Jeane Neltje Saly. 2004, Analisis Yuridis Penelitian Pajak, Pembangunan Ekonomi Nasional 

Dan Kesejahteraan Rakyat Negara Berkembang. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Hal 21. 
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3) Data Tersier 

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan dari bahan hukum primer 

d). Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan datapada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan responden 

yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian. Adapun 

pihak yang akan menjadi responden yaitu : 

1) Pelaku Usaha dalam hal ini Nelayan dan Penjual ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan Muncar, yang merupakan populasi sampel penulis 

mewawancari dengan metode random sampling (acak) dengan 

jumlah masing-masing 10 orang dari keseluruhan pedagang ikan 

638 orang dan 11.850 orang nelayan di TPI Muncar. 

2) Pemerintah dalam hal ini adalah pimpinan dan/atau staff di dinas 

kelautan dan perikanan Kabupaten Banyuwangi, merupakan 

populasi sampel penulis mewawancarai dengan metode purposive 

sampling (yang dipilih sesuai kekampuan atau pengetahuan 

responden). 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 
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peneliti. Tujuan observasi adalah untuk mendiskripsikan setting 

(keadaan), kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, 

waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang 

diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.9 Penulis akan melakukan 

penelitian di Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi 

untuk melihat kegiatan yang terjadi, siapa saja yang terlibat, dan 

bagaimana pelaksanaan sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 

Kabupaten Banyuwangi. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.10 Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari 

seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber 

terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.11  

4.  Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, dalam hal ini data diperoleh dari 

literatur-literatur yang dianggap membantu permasalahan penelitian. 

                                                           
9 Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta, Cet. Ke 3. hal. 58. 
10 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian. Malang. UMM Press. Hal.72 
11 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal. 

240 
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Studi pustaka yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan 

mencari data dari jurnal, buku, internet, berita, dan literatur lain yang 

mendukung data penelitian terkait pelaksanaan sanitasi di Tempat 

Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi. 

e). Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah peneliti memaparkan data 

yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.12 

Setelah data yang didapat dari pengumpulan data dilapangan maupun dari 

studi pustaka dianggap cukup, maka data akan disusun dengan metode 

deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara 

sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis 

obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian, atau penjelasan.  

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dari 

masing-masing bab terdiri sub-sub bab dari bab tersebut. Adapun sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

  

                                                           
12Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra aditya Bakti. Hal. 

172 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan kajian-kajian teori-teori hukum yang mendukung 

penulis dalam menulis skripsi terkait permasalahan yang diangkat oleh 

penulis yaitu implementasi syarat sanitasi dalam pengelolaan ikan laut 

berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan Guna 

Kepentingan Konsumen di Tempat Pelelangan Ikan Muncar (Studi Tempat 

Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi) . 

 

BAB  III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa data 

terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait 

implementasi syarat sanitasi dalam pengelolaan ikan laut berdasarkan 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan Guna Kepentingan 

Konsumen di Tempat Pelelangan Ikan Muncar (Studi Tempat Pelelangan 

Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi) . 
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BAB  IV PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan, ini merupakan  intisari dari 

hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran 

penulis terkait dengan permasalahan implementasi syarat sanitasi dalam 

pengelolaan ikan laut berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 

Tentang Pangan Guna Kepentingan Konsumen di Tempat Pelelangan Ikan 

Muncar (Studi Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi) . 


