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BAB  III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Tempat Pelelangan Ikan Muncar 

Tempat Pelelangan Ikan Muncar berada di Jl. Ka Baidhowi, 

Kedungrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68472.  Tempat 

pelelangan ikan muncar beroprasi 24 jam untuk kegiatan nelayan bongkar 

muatan dan berangkat melaut. 

Tempat pelelangan ikan muncar beroperasi berdasarkan Peraturan 

Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan Muncar 

di naungi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, dan di 

awasi oleh Administratur Tempat Pelelangan Ikan Muncar yang beralamat di 

Jl. Pelabuhan Nomor 1 Muncar. 

Berikut ini ada daftar, data jumlah nelayan dan alat tangkap pelelangan 

ikan muncar serta data jumlah pedagang di tempat pelelangan ikan muncar : 

Tabel 1 
Daftar Jumlah Nelayan dan Alat Produksi 

 

 

 

 

 
 
Sumber data : hasil wawancara dengan reponden pejabat administratur TPI Muncar pada 
tanggal 14 Desember 2016 

No Jenis Jumlah 
1 Nelayan 

Pemilik Kapal 
1745 orang 

2 Nelayan Buruh 
(ABK) 

10.105 orang 

3 Alat Tangkap 1745 unit 
4 Armada 

(Kapal) 
1379 unit 



69 
 

 
   

Tabel 2 
Daftar Jumlah Pedagang Ikan di TPI Muncar 

 
Sumber data : hasil wawancara dengan reponden pejabat administratur TPI Muncar pada 

tanggal 14 Desember 2016 
 

Bagan 1 
Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Muncar 

Dokumen Gambar. 1 Bagan struktur operasional TPI Muncar di Kantor TPI Muncar 
Sumber kantor TPI Muncar, Pada Tanggal 20 Desember 2016 

No Nama TPI Pengepul Pengecer Saudagar 

1 TPI Pelabuhan 24 15 115 

2 TPI Sampangan 5 5 30 

3 TPI Brak Kalimoro 108 116 200 

4 TPI Satelit 20 - - 
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2. Gambaran Umum Responden 

Dalam melakukan observasi untuk memperoleh data yang primer penulis 

selain melakukan penelitian di lokasi tempat pelelangan ikan muncar, juga 

melakukan wawancara dengan beberapa responden. Wawancara tersebut 

dilakukan dengan pejabat administratur tempat pelelangan ikan 

muncar,nelayan muncar, dan pedagang di tempat pelelangan ikan muncar. 

Adapun informasi tentang responden yang penulis wawancarai adalah 

sebagai berikut : 

a. Administratur TPI Muncar 

Dalam melakukan wawancara dengan Pejabat Administratur TPI 

Muncar yang merupakan populasi sampel, penulis mewawancarai dengan 

metode purposive sampling (yang dipilih sesuai dengan kemampuan atau 

pengetahuan responden). Biodata mengenai responden adalah sebagai 

berikut : 

Nama   : Abidin., SP 

Pekerjaan/ jabatan : PNS/ Kepala Administratur TPI Muncar 

Tempat/ Tgl. Lahir : Banyuwangi, 26 Juni 1959 

Alamat                       : Perumahan Kedungringin Indah Blok A No 15 Kec. 

Muncar Kab. Banyuwangi 

Pengalaman organisasi : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 

No Telp/ HP    : 085236017410 
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b. Nelayan Muncar 

Nelayan Muncar merupakan populasi sampel, penulis mewawancarai 

nelayan Muncar tersebut menggunakan metode random sampling (acak). 

Biodata mengenai responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 
Daftar Biodata Responden Nelayan Muncar 

 

No  
Nama Pekerjaan  Alamat  Pengalaman 

organisasi 

1 
 
Nur Cahyono 

Nelayan  Palurejo, Ds. 
Tembokrejo , 
Kec. Muncar 

1. Anggota 
pokmaswas 

2. Ketua KUB 
andaan makmur 

2 
 
Nur Ngalim 

Nelayan 
(Kapten 
kapal 
slerek) 

Kedungringin, 
Kec. Muncar 

 
- 

3 
 
Sulaiman 

Nelayan 
(kapal 
Gardan) 

Palodem, Ds. 
Tembokrejo, 
Kec. Muncar 

1. Ketua KUB 
Sejahtera Bersama 

4 
 
Suminto 

Nelayan 
(kapal 
gardan) 

Stoplas, Kec. 
Muncar 

 
- 

5 
 
Jonny Rohim 

 
Nelayan 

Dsn. Palurejo 
RT. 1 RW. 1 
Ds. 
Tembokrejo, 
Kec. Muncar 

 
1. Ketua KUB Maju 

Bersama 

6 
 
H. Mastur Sowi 

Nelayan 
(pemilik 
slerek) 

Dsn. Kalimati, 
Ds. 
Kedungrejo, 
Kec. Muncar 

1. Kelompok tani 
nelayan 

2. Ketua KUB 
budidaya lobster 

7 
 
Kukuh Suhartoyo 

 
Nelayan 

Ds. 
Tembokrejo, 
Kec. Muncar 

 
1. Pokmaswas 

 
8 

 
 
 
H. Hasan Basri 

 
 
 
Nelayan 

 
Jl. Kalimoro, 
Dsn. Muncar, 
Ds. 
Tembokrejo,  
 

1. Rukun nelayan 
2. Pokmaswas 
3. LPSBK 
4. Ketua forum 

kelompok usaha 
bersama Provinsi 
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Kec. Muncar Jatim 
5. Ketua DPC HNSI 

9 
 
Abdul Hakam 

Nelayan 
(jaring 
lobster) 

Ds.Tembokrejo, 
Kec. Muncar 

1. Ketua KUB 
Wonoasri 

10 
 
Ahmad Hadi 

Nelayan 
(awitan-
Mancing) 

Ds. 
Kedungrejo. 
Kec. Muncar 

 
- 

Sumber: Hasil wawancara dengan responden nelayan di Muncar antara tanggal 13 
Desember 2016 sampai dengan 21 Desember 2016 
 

c. Pedagang Ikan TPI Muncar 

Pedagang Ikan di TPI Muncar merupakan populasi sampel, penulis 

mewawancarai pedagang ikan di TPI Muncar tersebut menggunakan 

metode random sampling (acak). Biodata mengenai responden adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4 
Daftar Biodata Responden Pedagang Ikan di TPI Muncar 
 

No 
Nama 
 

Pekerjaan Alamat Pengalaman 
Organisasi 

1 
Ali Said Husaini Pedagang ikan 

(pengepul) 
Ds. Kedungrejo, Kec. 
Muncar 

 
- 

2 
Abdul Hamid Pedagang ikan 

(pengepul) 
Ds. Muncar, Kec. 
Muncar 

 
- 

3 
Ansori  Pedagang ikan 

(pengepul) 
Ds. Kedungrejo 
Muncar 

 
- 

4 
Anisa  Pedagang ikan 

(bak-bakan) 
Ds. Kedungrejo, Kec. 
Muncar 

 
- 

5 
Hindun  Pedagang ikan 

(pengecer) 
 
- 

 
- 

 
 
6 

 
 
 
Herianto  

 
Pedagang ikan 
(pengelola 
pasar ikan TPI 
Brak 
Kalimoro) 

 
 
 
Ds. Tembokrejo, 
Kec. Muncar 

1. Pokmaswas 
2.  Poklaksar  
3. Kordinator 

Pasar Brak 
Kalimoro 

7 
Gatot Supiadi Pedagang ikan 

(pengepul-
Dsn. Stoplas, Ds. 
Kedungringin, Kec. 1.Poklaksar 
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ekspor taiwan) Muncar 
2.anggota 
KUD Mino 
Blambangan  

8 
 
Maryati  

Pedagang ikan 
(blantik ikan)  

Dsn. Palurejo, Ds. 
Tembokrejo, Kec. 
Muncar 

- 

9 
 
Heri Purwanto 

Pedagang ikan 
(pedagang 
tengah laut) 

Ds. Kedungrejo, Kec. 
Muncar - 

10 
Ahmad Fauzi 
Zaeni 

Pedagang ikan Dsn. Muncar Baru,  
Ds. Tembokrejo, 
Kec. Muncar 

1. Poklaksar 

Sumber: Hasil wawancara dengan responden pedagang ikan di TPI Muncar antara tanggal 
13 Desember 2016 sampai dengan 21 Desember 2016 

 

B. Implementasi Syarat Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Untuk 
Perlindungan Konsumen di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 
 
1. Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Tingkatan 

Pengetahuan Terhadap Persyaratan Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan 
Laut 

 

Adanya regulasi mengenai syarat sanitasi salah satunya adalah untuk 

perlindungan konsumen, yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha. Jika 

dilihat dari pengertian pelaku usaha dalam ketentuan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan 

Pasal 1 angka 3 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 
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Sedangkan dalam bidang pangan pelaku usaha dalam di definisikan 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan, pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak 

pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan 

produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan 

penunjang. 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, 

mendefinisikan pelaku usaha industri pengolahan ikan adalah setiap orang 

dan pengumpul atau pemasok ikan yang melakukan kegiatan usaha 

penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan dan/atau kegiatan usaha 

yang berkaitan dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil 

perikanan. 

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam hal persyaratan sanitasi 

bidang perikanan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah nelayan 

sebagai produsen yang menghasilkan ikan dari laut, anak buah kapal yang 

termasuk dalam nelayan buruh, pengepul ikan di TPI Muncar, pengecer ikan 

di TPI Muncar, saudagar ikan di TPI Muncar, dan blantik ikan di TPI 

Muncar. Nelayan sebagai produsen ikan termasuk dalam pelaku usaha di 

bidang perikanan sebab nelayan yang menghasilkan/ menangkap, dan 

mengelola ikan sebelum di jual ke pengepul atau pabrik. 
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Menurut Janus Sidabalok yang di kutip oleh Satriana produsen sering 

diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam 

pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan 

pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam 

penyediaan barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen.89  Menurut 

N.H.T Siahaan yang dikutip oleh Satriana, istilah produsen sendiri berasal 

dari Bahasa Belanda yakni producent, dalam bahasa Inggris, producer yang 

artinya adalah penghasil. 90 

Sehingga penulis berpendapat dalam hal perikanan nelayan 

merupakan pelaku usaha perikanan yang utama sebab merupakan produsen 

yang menghasilkan produk ikan. Namun selain nelayan, pengepul ikan di 

TPI Muncar, Pengecer di TPI Muncar adalah termasuk dalam pelaku usaha 

yang melakukan pengolahan, penanganan dan pemasar produk perikanan 

sampai ketangan konsumen. Sedangkan saudagar di TPI Muncar tidak 

termasuk pelaku usaha dalam kajian ini sebab saudagar memasarkan produk 

perikanan dengan cara berkeliling di luar TPI Muncar, dimana konsumen 

para saudagar ini berada di luar area TPI Muncar. 

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk dijadikan salah 

satu tolak ukur suatu ketentuan peraturan perundang-undangan telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau belum. Begitu juga dengan 

kesadaran hukum responden nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar 

dalam kajian ini juga sangat penting yang merupakan salah satu faktor untuk 

                                                             
89 Satriana .Op.Cit.Hal.23 
90 Satriana. Op.Cit. Hal.21-22 
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dijadikan tolak ukur pelaksanaan peraturan dan untuk perlindungan 

konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat 

terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan 

hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola hukum.91 Berikut ini 

penulis jabarkan dalam bentuk tabel mengenai kesadaran hukum responden 

nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar pada tingkat pengetahuan terkait 

pelaksanaan sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku : 

Tabel 5 
Pengetahuan Responden Nelayan Muncar Terhadap Persyaratan 

Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut 
 

No  Pengetahuan 
persyaratan sanitasi 

Mengetahui  Jumlah  Tidak 
Mengetahui 

Jumlah  

1 Menjaga kebersihan 
lingkungan kerja 

  10 - - 

2 Menjaga kebersihan 
peralatan yang 
digunakan untuk 
proses produksi hasil 
perikanan 

 
 

  

 
 
10 

 
 

- 

 

3 Menjaga agar 
produk perikanan 
yang diproduksi 
tidak terkontaminasi 
sumber-sumber 
cemaran 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

  

 
 
   10 

4 Menjaga kebersihan 
diri setiap akan dan 
sesudah melakukan 
pengelolaan produk 
perikanan 

 
 

  

 
 
10 
 
 

 
 

- 

 
 
    - 

                                                             
91 No Name, Tinjauan Pustaka, dalam http://a-research.upi.edu/, diakses 16 Januari 2017. Pukul 
16.10 WIB 

http://a-research.upi.edu/
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5 Tidak merokok, 
meludah, makan, 
dan minum diarea 
penyimpanan ikan 
dan/atau saat proses 
pengelolaan produk 
perikanan 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

  

 
 
 
   10 

6 Menjaga rantai 
dingin produk 
perikanan 

 
  

 
10 

 
- 

 
    - 

7 Melakukan cek 
kesehatan secara 
rutin minimal 1 
tahun sekali 

 
  

 
    1 
 

 
  

 
     9 

8 Menggunakan 
pakaian bersih dan 
tutup kepala saat 
melakukan 
pengelolaan ikan 

 
  

 
5 

 
  

 
    5 

9 Menggunakan 
peralatan yang 
sesuai dengan 
ketentuan (anti 
karat, tidak 
menyerap air, 
mudah dibersihkan, 
dan tidak 
menyebabkan 
kontaminasi pada 
ikan 

 
 
 
 

        - 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
    10 

Sumber: hasil wawancara dengan  responden nelayan antara tanggal 13 Desember 2016 
sampai dengan 21 Desember 2016 

 

Tabel 6 
Pengetahuan Responden Pedagang Ikan di TPI Muncar Terhadap 

Persyaratan Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut 
 

No  Pengetahuan 
persyaratan sanitasi 

Mengetahui  Jumlah  Tidak 
Mengetahui 

Jumlah  

1 Menjaga kebersihan 
lingkungan kerja 

  10 -      - 
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2 Menjaga kebersihan 
peralatan yang 
digunakan untuk 
proses produksi 
hasil perikanan 

 
 

  

 
 
10 

 
 

- 

 
 
     - 

3 Menjaga agar 
produk perikanan 
yang diproduksi 
tidak terkontaminasi 
sumber-sumber 
cemaran 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

  

 
 
    10 

4 Menjaga kebersihan 
diri setiap akan dan 
sesudah melakukan 
pengelolaan produk 
perikanan 

 
 

  

 
 
10 

 
 

- 

 
 
     - 

5 Tidak merokok, 
meludah, makan, 
dan minum diarea 
penyimpanan ikan 
dan/atau saat proses 
pengelolaan produk 
perikanan 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
   10 

 
6 

Menjaga rantai 
dingin produk 
perikanan 

 
  

 
10 

 
- 

 
    - 

 
7 

Melakukan cek 
kesehatan secara 
rutin minimal 1 
tahun sekali 

 
- 

  
 

  

 
 
   10 

 
 
 
 
8 

Menggunakan 
peralatan yang sesuai 
dengan ketentuan 
(anti karat, tidak 
menyerap air, mudah 
dibersihkan, dan 
tidak menyebabkan 
kontaminasi pada 
ikan 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
   10 

Sumber: hasil wawancara dengan  responden pedagang ikan di TPI Muncar antara 
tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 21 Desember 2016 

 



79 
 

Maka berdasarkan dengan fakta diatas, dimana pengetahuan terkait 

persyaratan sanitasi dan ketentuan perundang-undangan terkait sanitasi oleh 

responden yang menunjukan bahwa sebagian besar belum mengetahui 

tentang persyaratan sanitasi, menunjukan bahwa persyaratan sanitasi belum 

terlaksana. 

Menurut penulis pengetahuan merupakan dasar atau pondasi dari 

terlaksananya ketentuan perundang-undangan terkait sanitasi, jika dasar dari 

terlaksananya persyaratan sanitasi saja belum terpenuhi maka secara tidak 

langsung perlindungan konsumen ikan dari TPI Muncar juga belum 

terpenuhi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya. Dalam ketentuan tersebut pelaku usaha 

dituntut untuk beritikad baik dalam usahanya, namun apabila tidak didasari 

dengan pengetahuan maka itikad baik tersebut dapat berubah menjadi 

kerugian konsumen. 

Sebagai contohnya ketika nelayan dan/atau pedagang ikan di TPI 

Muncar memiliki itikad baik untuk meningkatkan kualitas mutu ikan, agar 

tetap terlihat segar dan bagus, namun tidak didasari dengan pengetahuan 

tentang persyaratan sanitasi maka dapat dimungkinkan nelayan dan/atau 

pedagang ikan di TPI Muncar tersebut berusaha meningkatkan kualitas 

mutu ikan tersebut dengan cara yang salah dan tidak sesuai dengan 
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persyaratan sanitasi. Seperti dengan menggunakan bahan tambahan yang 

tidak dianjurkan untuk bahan tambahan pangan. 

Selain hal tersebut pelaku usaha secara tidak langsung juga 

mengabaikan tanggungjawabnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa 

pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Fakta diatas yang 

menunjukan bahwa sebagian besar dari pelaku usaha yakni nelayan dan 

pedagang ikan di TPI Muncar belum atau memiliki pengetahuan terkait 

sanitasi dapat dimungkinkan bahwa pelaku usaha tersebut juga 

mengabaikan tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 

19 Ayat (1) Tersebut.  

Pelaku usaha yang tidak memiliki pengetahuan tentang persyaratan 

sanitasi, yang menjadi dasar dalam usaha dibidang perikanan, bagaimana 

dapat mengetahui bahwa terdapat produk yang dihasilkan tercemar saat 

proses produksi, jika proses produksi ikan yang tidak dilakukan dengan 

persyaratan sanitasi dianggap tidak menyebabkan produk ikan tercemar. 

Sedangkan untuk efek dari mengonsumsi pangan yang mengandung 

cemaran tidak akan berdampak langsung pada konsumen, melainkan 

membutuhkan waktu yang lama.  
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Sehingga apabila terjadi kerugian konsumen akibat dari 

mengkonsumsi produk ikan yang tercemar namun terdapat jangka waktu 

antara mengkonsumsi produk ikan tercemar dan kerugian, maka pelaku 

usaha mempunyai alibi bahwa kerugian tersebut disebabkan hal lain. Hal ini 

dapat saja terjadi karena pelaku usaha tidak mengetahui persyaratan sanitasi 

dalam pengelolaan ikan laut yang telah ditentukan dalam perundang-

undangan. 

2. Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Tingkatan 
Pemahaman Hukum Terhadap Persyaratan Sanitasi Dalam 
Pengelolaan Ikan Laut 
 

Pada tingkatan selanjutnya untuk mengetahui kesadaran hukum  dari 

responden nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar adalah melalui 

pemahaman terkait pelaksanaan persyaratan sanitasi, maka untuk 

menjabarkannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 7 
Pemahaman Responden Nelayan Muncar Terhadap Persyaratan 

Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut 
 

No  Nama Nelayan Paham  Tidak Paham 
1 Nur Cahyo    
2 Nur Ngalim    
3 Sulaiman    
4 Suminto    
5 Jonny Rohim    
6 H. Mastur Sowi    
7 Kukuh Suhartoyo    
8 Hasan Basri    
9 Abdul Hakam    
10 Ahmad Hadi    

Sumber: hasil wawancara dengan  responden nelayan antara tanggal 13 Desember 
2016 sampai dengan 21 Desember 2016 
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Tabel 8 
Pemahaman Responden Pedagang Ikan di TPI Muncar Terhadap 

Persyaratan Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut 
 

No Nama Pedagang Paham Tidak Paham 
1 Ali said Husaini    
2 Abdul Hamid    
3 Ansori    
4 Anisa    
5 Hindun    
6 Herianto    
7 Gatot Supiadi    
8 Maryati    
9 Heri Purwanto    
10 Ahmad Fauzi zaeni    

Sumber: hasil wawancara dengan  responden nelayan antara tanggal 13 Desember 2016 
sampai dengan 21 Desember 2016 

 

Berdasarkan fakta mengenai pemahaman responden terhadap 

persyaratan sanitasi dalam pengelolaan ikan laut di TPI Muncar yang 

penulis jabarkan diatas, maka jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen 

maka pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen atas barang yang di 

produksi. 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman yang dikutip oleh Satriana, hak 

pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku 

usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa 

yang sama. Dalam prakteknya yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa 
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yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka pihak 

menyepakati harga yang lebih murah.92 

Hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah untuk menerima pembayaran 

yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini mengatur besaran 

pembayaran dari suatu barang dan jasa sesuai dengan kondisinya, namun 

dalam bidang perikanan, kondisi barang yang dijual nambak dari luar 

dengan kondisi yang bagus, namun belum tentu didalam kondisi barang 

tersebut sebagus kondisi diluar. Kejadian ini bisa saja terjadi sebab 

pemahaman pelaku usaha terhadap cara pengelolaan ikan laut di TPI 

Muncar rata-rata sebagaimana telah dijabarkan dalam tabel 7 dan 8 masih 

belum memiliki pemahaman cara pengelolaan ikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Maka berdasarkan analisa diatas perlindungan konsumen yang 

seharusnya memberikan keamanan dan keselamat terhadap konsumen 

belum tercapai sebab dari kesadaran hukum mulai dari pengetahuan sampai 

dengan pemahaman dari pelaku usaha belum sepenuhnya. Selain itu 

pengetahuan dan pemahaman terkait persyaratan sanitasi dari pelaku usaha 

juga berpengaruh terhadap pelaksanaan persyaratan sanitasi di TPI Muncar. 

Apabila pengetahuan dan pemahaman terkait persyaratan sanitasi dalam 

                                                             
92 Satriana.Op.Cit.Hal.28 
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pengelolaan ikan laut di TPI Muncar oleh pelaku usaha belum sepenuhnya 

maka dapat dimungkin pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar belum 

terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Implementasi Persyaratan Sanitasi pengelolaan Ikan Laut Ditijau Dari 

Unsur Bahan 

Peraturan mengenai sanitasi secara umum telah diatur dalam 

Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 

pangan, dan peraturan lebih lanjut ada pada ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

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

Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan 

Distribusi.  

Produk perikanan merupakan suatu produk yang berkaitan dengan 

proses yang akan bermuara pada jaminan mutu. Jaminan mutu ini 

merupakan syarat mutlak bagi produk perikanan apabila jika produk yang 

bersangkutan akan diekspor keluar negeri. sebab hampir semua negara di 

Eropa dan Amerika Serikat telah menentukan pula mengenai standar 

jaminan mutu bagi produk perikanan yang akan masuk ke negaranya. Selain 

itu, bagi produk perikanan yang akan menjadi konsumsi didalam negeri, 
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maka jaminan mutu tetap dipertahankan karena akan menjadi konsumsi 

masyarakat.93  

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa 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. Ketentuan tersebut Guna 

menjamin mutu produk perikanan agar memenuhi standar mutu pangan 

yang aman bagi kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia. Salah satu 

cara meningkatkan mutu produk perikanan sebagaimana yang telah 

diamanatkan oleh Undang-undang Pangan tersebut adalah dengan 

melaksanakan persyaratan sanitasi. 

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) huruf a 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengatakan 

bahwa Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, 

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib Memenuhi 

persyaratan sanitasi. 

Pada industri pangan bidang perikanan bahan utama yang digunakan 

adalah ikan, dalam kajian ini bahan pangan yang dimaksud adalah ikan 

segar hasil tangkap oleh nelayan. Penulis berpendapa bahwa mengenai 

bahan pangan perikanan secara alami telah memenuhi standar jaminan 

mutu, dan persyatan sanitasi, karena berasal dari alam. Namun bahan 

                                                             
93 Supriadi dan Alimuddin. Op.Cit. Hal. 231. 
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pangan yang alami tersebut yang telah memenuhi standar mutu dan 

persyaratan sanitasi dapat berubah standar mutunya apabila penanganan dan 

pengolahan ikan oleh pelaku usaha tidak dengan cara yang baik dan benar 

sesuai dengan ketentuan persyaratan sanitasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden nelayan muncar 

diperoleh fakta bahwa sebagai pelaku usaha utama (produsen) dibidang 

perikanan, dalam proses pengawetan diatas kapal 80% responden nelayan 

mengatakan hanya menggunakan es, dan air laut untuk campuran, kemudian 

disimpan pada coolbox. Sedangkan 20% responden nelayan mengatakan 

bahwa mereka nambahkan bumbu sasa curah dan diterjen (rinso) untuk 

mengawetkan ikan hasil tangkapannya. Dari 20% responden nelayan yang 

menggunakan bumbu sasa curah dan deterjen (rinso) untuk pengawetan ikan 

merupakan jenis nelayan yang menggunakan armada kapal/ perahu slerek 

(kapal tradional besar dengan muatan maksimal 40 orang ABK) dengan 

pendapatan mencapai 30ton untuk sekali melakukan kegiatan 

penangkapan.94 

Maka berdasarkan fakta tersebut penulis berpendapat bahwa 

pengolahan/ penanganan ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh 20% 

responden tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan 

berkaitan dengan sanitasi. Dimana pengertian sanitasi dalam Pasal 1 Ayat 

30 Undang-undang Nomor 18  Tahun 2012 Tentang Pangan adalah upaya 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan 

                                                             
94 Hasil wawancara dengan 10 responden nelayan di TPI Muncar, Pada Tanggal antara 14 

Desember 2016 sampai ddengan 21 Desember 2016. 
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higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. 

Tindakan nelayan tersebut yang dengan sengaja mencampurkan bahan 

kimia seperti deterjen (rinso) dan bumbu sasa curah merupakan tindakan 

yang dapat menyebabkan pangan tersebut sehat dan higienis sebab telah 

dicampurkan bahan kimia yang seharusnya di hindarkan dari kontaminasi 

bahan-bahan kimia tersebut. 

Selain melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2012 Tentang Pangan, tindakan nelayan tersebut telah melanggar 

ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Dalam 

ketentuan tersebut standar mutu produk paling sedikit meliputi : 

a. Harus memenuhi kriteria keamanan hasil perikanan; 

b. Memiliki kandungan gizi yang baik untuk produk pengolahan ikan; 

Deterjen memiliki efek beracun dalam air, karena deterjen akan 

menghancurkan lapiran eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri 

parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang.95 

Deterjen merupakan bahan kimia yang digunakan untuk pembersih pakaian. 

Deterjen mempunyai PH yang terlalu basa sekitar 9,5-12. Jika deterjen  

yang terlalu basa, dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, kulit terasa kering, 

kulit melepuh dan retak-retak, kulit juga mengelupas, timbulnya eksim kulit 

                                                             
95 Lutfi-Fpk11, Dampak Limbah Deterjen Bagi Lingkungan, dalam http://lutfi-
fpk11.web.unair.ac.id/, diakses pada 1 Januari 2017, Pukul 22.23 WIB 

http://lutfi-fpk11.web.unair.ac.id/
http://lutfi-fpk11.web.unair.ac.id/
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atau bintik-bintik.96 Deterjen bukan bahan tambahan untuk pangan sehingga 

dapat membahayakan bagi kesehatan manusia. sehingga apabila masuk 

ketubuh manusia Menurut Dr. Barton Blinder yang ditulis oleh Pipiet Tri 

Noorrastuti dan Febry Abbdinnah, mengatakan memakan sabun daoat 

mengakibatkan dampak fatal bagi tubuh. Sabun adalah bahan kimia, dengan 

memakannya akan merusak metabolisme tubuh, mengakibatkan masalah 

pencernaan, dan masalah keseimbangan asam-basa pada darah.97 

Sehingga pengelolaan ikan hasil tangkap yang dilakukan oleh nelayan 

dengan mencampurkan deterjen pada ikan dapat mengancap keselamatan, 

kesehatan, dan keamanan manusia. Hal tersebut jelas telah melanggar 

ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 

2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta 

Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 

Selain campuran deterjen pada ikan bumbu sasa curah juga ada yang 

dicampurkan pada ikan guna pengawetan diatas kapal oleh nelayan. Bumbu 

sasa curah yang dimaksud oleh para nelayan tersebut adalah micin (MSG) 

curah yang dijual kiloan di pasar-pasar tradional. Menurut Russell Blaylock, 

penulis buku Excitotoxins – The Taste That Kills yang di kutip oleh 

Yullviana Kalapati, MSG adalah excitotoxin yaitu zat kimia yang 

merangsang dan dapat mematikan sel-sel otak. Blaylock menyatakan bahwa 

                                                             
96 Keliek Prabowo, Bahaya Bahan Kimia Terhadap Lingkungan, dalam http://www.academia.edu/. 
Diakses pada 1 Januari 2017, Pukul 22.29 WIB 
97 Pipiet Tri Noorrastuti dan Febry Abbdinnah, Gadis Ini Kecanduan Makan Sabun, dalam 
http://life.viva.co.id/, diakses pada 1 Januari 2017,  Pukul 22.38 WIB 

http://www.academia.edu/
http://life.viva.co.id/
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MSG dapat memperburuk gangguan saraf degeneratif seperti alzheimer, 

penyakit Parkinson, autisme serta ADD (attention deficit disorder).98 

MSG juga meningkatkan risiko dan kecepatan pertumbuhan sel-sel 

kanker. Ketika konsumsi glutamat ditingkatkan, kanker tumbuh dengan 

cepat, dan kemudian ketika glutamat diblokir, secara dramatis pertumbuhan 

kanker melambat. Para peneliti telah melakukan beberapa eksperimen di 

mana mereka menggunakan pemblokir glutamat yang dikombinasi dengan 

pengobatan konvensional, seperti kemoterapi, dan hasilnya sangat baik. 

Pemblokiran glutamat secara signifikan meningkatkan efektivitas obat-obat 

anti kanker. MSG kerusakan otak,kelainan hati, trauma, hipertensi, stress, 

demam tinggi, mempercepat proses penuaan, alergi kulit, mual, muntah, 

migren, asma, ketidakmampuan belajar, dan depresi.99 

Melihat efek samping dari MSG diatas maka dapat dimungkinkan 

dengan mencampurkan MSG curah pada ikan hasil tangkapan telah 

mengabaikan persyaratan sanitasi yang telah di atur pada Pasal 71 Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 9 ayat 1 dan 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan 

Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, dan ketentuan BAB II huruf a dan b 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

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

Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Dimana 
                                                             
98 Yullviana Kalapati, Bahaya Junk Food, dalam http://mahasiswa.ung.ac.id/, diakses pada 2 
Januari 2017, Pukul 11.38 WIB. 
99 Ibid.  

http://mahasiswa.ung.ac.id/
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dalam ketentuan huruf a pada peraturan menteri kelautan dan perikanan 

tersebut mengatur bahwa persyaratan jaminan mutu bagi pelaku udaha 

dibidang perikanan dalam menerapkan sistem jaminan mutu harus 

memenuhi persyaratan higiene sesuai dengan ketentuan yang 

dipersyaratkan, dan menerapkan persyaratan dalam mencegah adanya 

bahaya biologi, kimia, dan fisik pada hasil perikanan yang diolah sesuai 

standar dan peraturan sesuai dengan spesifikasi produk. 

Dengan mencampurkan MSG pada ikan hasil tangkapan nelayan telah 

mencampurkan dengan sengaja zat kimia yang mempunyai efek samping 

yang buruk bagi kesehatan manusia. hal tersebut seharusnya dihindarkan, 

guna menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia sebagai 

konsumen produk perikanan yang utama. 

Penulis juga berpendapat bahwa dengan adanya fakta bahwa terdapat 

nelayan yang masih menggunakan bahan kimia dalam pengelolaan ikan laut 

hasil tangkapannya, maka nelayan yang merupakan pelaku usaha dibidang 

perikanan telah melanggar ketentuan Pasal 8 (1) huruf a Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan 

bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar 

yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. 

Dalam bidang perikanan telah terdapat syarat atau standar mutu yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum diperdagangkan, yakni syarat 

sanitasi, sehingga apabila nelayan masih menggunakan bahan-bahan kimia 



91 
 

untuk campuran dalam proses pengawetan dan penyimpanan ikan, dimana 

hal ini telah melanggar ketentuan persyaratan sanitasi yang seharusnya 

pelaku usaha menjaga agar ikan yang diproduksinya tidak tercemar oleh 

bahan kimia, dan faktor cemaran lainnya. Dengan demikian pelaku usaha 

dibidang perikanan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) 

huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen tersebut, sebab pelaku usaha telah memproduksi  dan/atau 

memperdagangkan produk perikanan yang tercemar bahan kimia sehingga 

tidak memenuhi persyaratan sanitasinya. 

Bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) sebagaimana telah disebutkan diatas 

bahwa pengendalian pangan wajib dilakukan oleh setiap orang sehingga 

keamanan pangan terjamin, ini merupakan suatu bentuk dari perlindungan 

konsumen yang harus dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam rantai 

pangan, yang mana harus memberikan suatu jaminan terhadap manusia 

yang mengkonsumsi pangan tersebut nantinya. Namun ketentuan ini masih 

diabaikan oleh para nelayan dengan mencampurkan bahan-bahan kimia 

kedalam produk perikanan,  yang menyebabkan jaminan keamanan pangan 

tersebut diragukan. 

4. Implementasi Persyaratan Sanitasi pengelolaan Ikan Laut Ditijau Dari 
Unsur Peralatan 

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan persyaratan sanitasi selain 

memperhatikan bahan utama dalam produk perikanan, juga harus 

memperhatikan peralatan yang digunakan untuk pengolahan ikan tersebut. 

Dalam pengolahan ikan nelayan diatas kapal dan pedagang ikan di TPI 
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Muncar menggunakan peralatan coolbox, es, ember, tripung (keranjang 

ikan), dan air laut sebagai campuran pengawetan ikan. 100 Namun terdapat 

50% nelayan dengan armada perahu gardan (kapal yang lebih kecil dengan 

muatan maksimal 3 orang ABK) tidak menggunakan es untuk pengawetan 

ikan.101 

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil 

Perikanan, menyatakan bahwa persyaratan atau standar sarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit meliputi Menggunakan 

peralatan yang terbuat dari bahan anti karat, tidak menyerap air, mudah 

dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi. 

Berdasarkan ketentuan diatas penulis berpendapat bahwa fakta 

dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang mana para nelayan 

dalam proses penyimpanan ikan diatas kapal menggunakan coolbox, ember, 

dan tripung (keranjang ikan), telah sesuai dengan ketentuan diatas yang 

mengatakan bahwa peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan anti 

karat. Namun untuk coolbox yang digunakan oleh nelayan ada 2 jenis yakni 

coolbox yang terbuat dari plastik dan coolbox yang berbahan sterofoam.  

Coolbox yang terbuat dari bahan sterofoam, yang notabennya 

menyerap air, dan susah untuk dibersihkan. Seperti pada gambar nomor 1 

dan 2, coolbox yang digunakan oleh nelayan untuk pengawetan ikan diatas 
                                                             
100 Hasil wawancara dengan 10 responden nelayan dan 10 responden pedagang ikan di TPI 
Muncar, Pada Tanggal antara 14 Desember 2016 sampai ddengan 21 Desember 2016. 
101 Ibid.  
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kapal, apabila coolbox tersebut dicuci dengan cara menggosok bagian dalam 

agar kuman, kotoran, atau bakteri hilang dapat merusak bagian dalam 

coolbox tersebut, namun apabila hanya disiram dengan air atau dicuci 

dengan tidak menggosok coolbox tersebut dapat dimungkinkan masih 

terdapat kotoran, kuman, dan/atau bakteri didalam nya. Ditambah lagi bahan 

coolbox tersebut yang menggunakan bahan sterofoam merupakan bahan 

yang mudah menyerap air karena pada permukaan coolbox berpori-pori. 

Sehingga menurut penulis menggunakan coolbox dengan bahan 

sterofoam untuk pengawetan ikan diatas kapal tidak sesuai dengan 

ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta 

Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Peralatan yang 

digunakan oleh nelayan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat 

(1) huruf b yang mana menyatakan bahwa persyaratan atau standar sarana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sediikit meliputi 

menggunakan peralatan yang higienis. Dimana penggunaan sterofoam ini 

menurut penulis belum memenuhi persyaratan higienis, sebab bahan 

sterofoam tersebut dapat menyerap air dan susah untuk dibersihkan 

sehingga dapat menjadi sarang kumat, bakteri, dan kotoran yang dapat 

menjadi cemaran bagi ikan yang diproduksi oleh nelayan dan pedagang ikan 

di TPI Muncar. 
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 Dokumen Gambar.2 coolbox yang digunakan nelayan saat pengawetan diatas kapal 

 

Dokumen Gambar.3 gambar coolbox yang berbahan sterofoam yang digunakan oleh 
pedagang ikan di TPI Brak Kalimoro Muncar sampai berlumut dan berwarna kuning 
bahkan hitam 
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Selain melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan b 

penggunaan coolbox sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 dan 2, 

penulis berpendapat bahwa fakta tersebut juga melanggar ketentuan BAB II 

bagian A angka 6 huruf a Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan 

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, 

Pengolahan dan Distribusi, yang berkaitan dengan peralatan dan 

perlengkapan , mengatakan bahwa Peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan berhubungan langsung dengan ikan harus dirancang dan terbuat 

dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah 

dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi terhadap hasil perikanan.  

Namun nelayan juga menggunakan coolbox yang terbuat dari bahan 

plastik,  yang tidak menyerap air dan mudah dibersihkan sebagaimana dapat 

dilihat pada gambar 3. Sehingga apabila dilakukan pencucian setiap hari 

oleh nelayan tidak akan merusak bagian permukaan coolbox tersebut. 

Begitu juga dengan pedagang ikan di TPI Muncar tidak hanya 

menggunakan coolbox berbahan sterofoam namun juga menggunakan 

coolbox dengan bahan plastik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.  
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Dokumen Gambar.4 coolbox dengan bahan plastik yang digunakan untuk 
pengawetan ikan diatas kapal oleh nelayan 
 

 
Dokumen Gambar.5 coolbox berbahan plastik yang digunakan pedagang di TPI 
Muncar untuk mengawetkan ikan 
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Menurut penulis apabila nelayan menggunakan coolbox dengan bahan 

plastik seperti gambar diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 

(1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan 

Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan ketentuan BAB II bagian A 

angka 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan 

Distribusi. Sedangkan dari kedua bahan coolbox yang digunakan untuk 

menyimpan ikan diatas kapal merupakan bahan yang tidak dapat berkarat 

sebagaimana dengan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) huruf 

a tersebut dan ketentuan BAB II huruf A angka 6 tersebut diatas. 

Penulis beropini bahwa tripung (keranjang ikan) dan ember yang 

digunakan oleh nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar sebagai peralatan 

pengolahan ikan, merupakan produk yang terbuat dari bahan plastik yang 

mudah dibersihkan dan tidak menyerap air, namun penggunaan ember dan 

tripung (kerangjang ikan) yang tidak tertutup dan bahkan dapat 

dimungkinkan terkontaminasi polutan atau bakteri dari udara. Namun 

perawatan dari tripung (kerangjang ikan) tersebut masih kurang baik, masih 

banyak ditemui tripung dan ember yang masih terlihat kotor,yang mana 

seharusnya perawatan dari wadah-wadah ikan tersebut harus dilaksanakan  

setiap hari guna menghindari bakteri-bakteri dari kegiatan pengolahan ikan 

dihari sebelumnya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden nelayan diperoleh 

fakta bahwa 50% responden nelayan menggunakan es balok untuk proses 

pengawetan dan penyimpanan diatas kapal sedangkan 50% responden 

nelayan lainnya tidak menggunakan es dalam proses pengawetan ikan diatas 

kapal.102  

Dalam ketentuan BAB II bagian A angka 3 huruf b tentang rantai 

dingin point b dan c Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan 

dan Distribusi, yang menyatakan bahwa Hasil perikanan yang tidak 

disimpan dalam keadaan hidup harus segera didinginkan setelah naik 

kekapal penangkap dan/atau pengangkut ikan; dan Hasil perikanan dan 

bagian-bagiannya untuk tujuan konsumsi manusia harus disimpan dengan es 

pada suhu dingin (chilling), atau dibekukan. 

Bahwa hasil wawancara dengan 10 responden nelayan yang 

mengatakan bahwa 50% responden nelayan telah menggunakan es untuk 

proses pengawetan telah sesuai dengan ketentuan diatas. Dimana untuk 

penyimpanan ikan yang disimpan dalam keadaan mati harus didinginkan 

atau dibekukan. Penggunaan es oleh nelayan tersebut telah memenuhi syarat 

pendinginan yang diatur dalam ketentuan tersebut. 

Namun terhadap 50% responden nelayan yang lainnya yang tidak 

menggunakan es untuk penyimpanan ikan diatas kapal penulis berpendapat 

                                                             
102 Hasil wawancara dengan 10 responden nelayan di TPI Muncar, Pada Tanggal antara 14 
Desember 2016 sampai ddengan 21 Desember 2016. 
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bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan tentang persyaratan sanitasi 

tentang rantai dingin. Dimana dijelaskan pada ketentuan BAB II bagian A 

angka 3 huruf b tentang rantai dingin point b dan c Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-

KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. 

Dimana dalam ketentuan tersebut ikan yang tersimpan dalam keadaan 

mati harus segera didinginkan setelah naik ke atas kapal penangkap dan/atau 

pengangkut ikan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang 

responden nelayan 50% responden nelayan yang menggunakan kapal jenis 

gardan ini tidak menggunakan es untuk proses pendinginan diatas kapal. Hal 

tersebut dilakukan oleh nelayan dengan beralasan bahwa proses 

penangkapan ikan yang dilakukan dengan waktu yang singkat yakni 

berangkat melaut pada pukul 3 pagi, tebar jaring pukul 5 pagi, tarik jaring 

pada pukul 6 pagi, dan sampai didaratan untuk proses bongkar muat sekitar 

pukul 7 pagi s/d 9 pagi.103  

Bahwa dalam ketentuan tersebut sudah jelas bahwa setelah naik diatas 

kapal harus segera didinginkan, maka penulis beropini bahwa alasan yang 

digunakan para nelayan tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan, 

sebab proses waktu pengolahan ikan diatas kapal sampai dengan selesai 

proses bongkar muat di TPI Muncar membutuhkan waktu beberapa jam, 

                                                             
103 Ibid.  
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dimana selisih waktu tersebut dapat dimungkinkan kotoran, bakteri, dan 

kuman mengkontaminasi ikan hasil tangkapan tersebut. 

Selain peralatan yang digunakan tersebut es yang digunakan oleh para 

nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan BAB II bagian A angka 3 

huruf a tentang sanitasi point 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan 

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, 

Pengolahan dan Distribusi. Dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan 

bahwa air/es yang digunakan untuk pencucian dan pendinginan ikan harus 

memenuhi persyaratan air minum, bersih, atau memenuhi persyaratan 

negara tujuan.  

Air/es yang digunakan oleh nelayan dan/atau pedagang ikan di TPI 

Muncar untuk bahannya telah memenuhi persyaratan air minum, dan bersih, 

sebab berdasarkan pernyataan responden air yang digunakan adalah air yang 

berasal dari galian sumur sedalam 100m dan dari PDAM.104  

Menurut penulis Proses pembuatan es sebagian pasokan es yang 

berasal dari kantor pemasaran ikan sendiri telah menggunakan mesin es 

yang modern, sehingga bahan dan proses pembuatan es telah memenuhi 

persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan diatas. Es yang digunakan 

oleh nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar tidak semuanya di produksi 

oleh kantor promosi yang menggunakan alat modern, namun juga dari 

                                                             
104 Hasil wawancara dengan 10 responden pedagang ikan di TPI Muncar, Pada Tanggal antara 14 
Desember 2016 sampai ddengan 21 Desember 2016. 
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pabrik es di daerah muncar yang menjadi pemasok es balok kepada para 

nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar.  

Namun yang menjadi masalah adalah ketika es tersebut telah keluar 

dari prabrik atau mesin es tersebut dan telah berada pada tangan nelayan 

dan/atau pedagang ikan, dimana pengolahan es tersebut dengan 

sembarangan dan meletakan es tersebut dimana saja, yang mana hal tersebut 

dapat mencemari ikan saat proses pendinginan. Pada gambar 6 es balok 

yang akan digunakan oleh nelayan untuk proses pengawetan diletakan dan 

disimpan pada sembarang tempat, es tersebut menurut penulis dapat 

menjadi faktor cemaran yang dapat menurunkan kualitas mutu ikan karena 

tidak dikelola dengan baik oleh pelaku usaha.  

 

 

Dokumen Gambar. 6 mesin es yang dibuat produksi es di kantor pemasaran TPI 
Brak Kalimoro Muncar 
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Dokumen Gambar.7  konsidi es balok yang sedang menunggu kapal nelayan yang 
dibiarkan tanpa wadah dan masih dipenuhi dengan jerami sisa proses 
produksi es dari pabrik 

 

Dalam implementasi persyaratan sanitasi ditinjau dari peralatan yang 

digunakan oleh nelayan dan/atau pedagang ikan muncar, yang mana 

terdapat fakta yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 10 

responden nelayan dan 10 responden pedagang ikan di TPI Muncar serta 

penelitian lapangan yang penulis lakukan di TPI Muncar, masih terdapat 

peralatan dalam proses penyimpanan dan pengawetan ikan di TPI Muncar 

menggunakan peralatan yang tidak memenuhi standar. 

Menurut penulis para pelaku usaha tersebut yakni nelayan dan 

pedagang ikan di TPI Muncar telah mengabaikan azas-azas yang ada dalam 

hukum perlindungan konsumen terutama azas keamanan dan keselamatan. 

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 
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Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa 

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 

Dimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa keamanan 

dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

Pelaku usaha yang menggunakan peralatan dalam proses 

penyimpanan dan pengawetan ikan di TPI Muncar mengabaikan asas 

keamanan dan keselamatan tersebut, sebab peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan 

sanitasi dapat menjadi salah satu faktor cemaran bagi ikan yang diproduksi, 

serta menunrunkan kualitas mutu ikan menjadi tidak layak konsumsi bagi 

manusia. Hal tersebut sangat jelas mengancam keamanan dan keselamatan 

manusia sebagai konsumen produk ikan yang diproduksi oleh pelaku usaha 

di TPI Muncar. 

Selain telah mengabaikan azas pada hukum perlindungan konsumen, 

pelaku usaha yang tidak menggunakan peralatan yang sesuai dengan 

ketentuan persyaratan sanitasi juga mengabaikan kewajibannya sebagai 

pelaku usaha yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Ketentuan 

Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
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Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, kewajiban pelaku usaha 

adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 

Menurut penulis pelaku usaha dalam hal ini adalah nelayan dan 

pedagang ikan di TPI Muncar, melanggar ketentuan tersebut, karena apabila 

peralatan yang digunakan oleh pelaku usaha belum memenuhi standar 

secara tidak langsung hasil dari  produksi perikanan tersebut dimungkinkan 

juga tidak sesuai dengan standar karena telah terkontaminasi dari peralatan 

yang digunakan. Sehingga pelaku usaha belum dapat memberikan jaminan 

terhadap mutu produk ikan tersebut bahwa ikan yang diproduksinya aman 

dikonsumsi oleh manusia sebagai konsumen. 

5. Implementasi Persyaratan Sanitasi pengelolaan Ikan Laut Ditijau Dari 
Unsur Sarana Produksi di TPI Muncar 
 

Menurut Rusmali yang di kutip oleh Alvi Rahmah, pengertian sanitasi 

adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan yang 

berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai 

efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.105 

Maka berdasarkan pengertian tersebut faktor lingkungan sangat penting, 

dimana dalam lingkungan tersebut sudah seharusnya dilengkapi sarana 

prasarana yang menunjang terlaksananya sanitasi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden pedagang ikan di 

TPI Muncar diperoleh fakta bahwa pada TPI Muncar sarana 80% responden 

                                                             
105 Alvi Rahmah.Op.Cit.Hal.4 
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pedagang ikandi TPI Muncar mengatakan bahwa fasilitas umum di TPI 

Muncar sudah memadai, sedangkan 20% responden pedagang ikan 

mengatakan kurang memadai. Fasilitas umum di TPI Muncar yang 

berkaitan dengan sanitasi terdapat toilet, tempat sampah, drainase, alat 

penyemprot lantai, bangunan kios jualan ikan (lapak), dan air bersih. 106 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden pejabat 

Administratur TPI Muncar diperoleh fakta bahwa Bangunan kios lapak 

penjualan ikan yang ada di TPI Brak Kalimoro Muncar, pemerintah 

mengatakan telah membangun TPI Muncar sesuai dengan ketentuan yang 

ada, dimana pada bangunan kios terbuat dari dinding, dan lantai yang 

mudah dibersihkan, dan posisi lantai dari kios tersebut mempunyai 

kemiringan, guna air sisa produksi ikan tidak menggenang, selain posisi 

lantai yang memiliki kemiringan juga terdapat alat penyemprot lantai agar 

lebih mudah melakukan pembersihan.107 

Menurut Ernani Lubis yang dikutip oleh Varenna Faubiany, hal yang 

perlu diperhatikan yaitu lantai TPI harus miring ke arah saluran 

pembuangan sekitar 2o.108 Maka apabila bangunan lantai di TPI Muncar 

telah memiliki kemiringan hal tersebut telah sesuai dengan pendapat diatas, 

ditambah lagi dengan adanya alat penyemprot lantai, dan lantai yang mudah 

dibersihkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.  

                                                             
106Wawancara dengan 10 responden pedagang ikan di TPI Muncar Pada Tanggal 13 Desember 
2016 sampai dengan 21 Desember 2016 
107Wawancara dengan Pejabat administratur TPI Muncar Pada Tanggal 14 Desember 2016  
108 Varenna Faubiany.Op.Cit. Hal.12 



106 
 

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

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

Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, BAB II 

huruf C angka 1, menyatakan bahwa tempat pemasaran ikan harus 

memenuhi persyartan Terlindung dan mempunyai dinding yang mudang 

untuk dibersihkan dan Mempunyai lantai kedap air yang mudah dibersihkan 

dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai 

sistem pembuangan limbah cair yang higienis; 

Menurut penulis Jika dilihat keadaan bangunan yang ada di TPI 

Muncar telah memenuhi ketentuan huruf a dan b, yang mana pada bangunan 

TPI Muncar telah menggunakan dinding yang mudah dibersihkan dan lantai 

yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dimana di TPI 

Muncar telah dilengkapi dengan drainase untuk pembuangan air dan 

pembuangan limbah cair. 

Namun yang disayangkan meskipun pada TPI Muncar telah memiliki 

drainase, namun di TPI Muncar kondisinya masih ditemukan beberapa titik 

yang memiliki genangan air, disekitaran lapak jualan ikan pedagang masih 

terdapat genangan, yang dapat menimbulkan berbagai bakteri, kuman, dan 

kotoran yang dapat mempengaruhi mutu ikan. Meskipun hal tersebut oleh 

pedagang ikan tidak dijadikan gangguan dalam kegiatan berjualan ikan 

setiap harinya. Kondisi TPI Muncar sebenarnya telah menggunakan paving 

blok untuk jalanan area TPI, namun masih terdapat area-area yang becek. 

Sebenarnya hal ini jauh lebih bagus dibandingkan waktu penulis melakukan 
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penelitian pendahuluan sebelum menyusun proposal skripsi, dimana TPI 

Muncar belum menggunakan paving blok untuk jalanan area TPI.  

 

Dokumen Gambar. 8 salah satu titik genangan air di area TPI Muncar. 

Di TPI Muncar memang sudah dilengkapi dengan fasilitas drainase 

saluran pembuangan air, dan limbah cair sisa proses pengolahan ikan 

sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan huruf C angka 1 point b pada 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-

KP/2013. Namun dalam tata kelola TPI Muncar menurut analisa penulis 

tersebut dapat dimungkinkan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. 

Dimana dalam tata kelola TPI Muncar aliran drainase yang ada menurut 

pemerintah bermuara pada sungai, sedangkan menurut 100% responden 

pedagang ikan di TPI Muncar mengalir dan bermuara kelaut. Meskipun 

terdapat beberapa responden pedagang ikan di TPI Muncar dalam 
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wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa air atau aliran dari 

drainase yang mengalir kelaut tersebut tidak mengandung zat-zat kimia 

yang berbahaya, dan hanya mengalirkan air sisa-sisa pengolahan ikan.109 

Namun menurut penulis dari kedua pendapat yang berbeda tersebut 

keduanya telah menunjukan bahwa tata kelola TPI Muncar untuk drainase 

dapat dimungkinkan merusak lingkungan. Sebab dari sisa-sisa pengolahan 

ikan dapat dimungkinkan terdapat kuman, bakteri, atau zat-zat yang dapat 

merusak ekosistem laut. 

Selain tata kelola drainase yang dapat merusak lingkungan, pada 

aliran drainase yang seharusnya merupakan aliran air namun oleh 

masyarakat yang ada di TPI Muncar digunakan sebagai tempat sampah 

meskipun telah ada fasilitas bak sampah setiap sekitar 10 meter. Hal 

tersebut dapat mengaibatkan sarang kuman, sarang nyamuk, dan bakteri 

yang dapat mengkontaminasi ikan dan menurunkan kualitas mutu ikan. 

Meskipun ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-

sampah pada di area TPI Muncar, namun pada sore hari saat kegiatan pasar 

sedang tidak berlangsung masih ditemukan beberapa drainase yang dipenuhi 

oleh sampah-sampah plastik. 

Penulis berpendapat bahwa sebenarnya TPI Muncar dalam hal 

pengelolaan limbah dapat dikatakan sudah baik, dimana tidak ada limbah 

ikan yang terbuang. Limbah ikan yang padat mulai dari sisik ikan, isi perut 

ikan, bahkan ikan rusak/ tidak layak konsumsi manusia dapat dijual ke 

                                                             
109 Wawancara responden pedagang ikan TPI Muncar. Op.Cit 
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pabrik untuk digunakan sebagai tepung atau pelet pakan ikan budidaya. 

Sedangkan untuk limbah sampah plastik-plastik ini sebenarnya sudah ada 

petugas kebersihan yang membersihkan dan mengangkut sampah tersebut  

untuk dibuang dan dikelola di TPS Tembokrejo.110 Namun opini penulis 

dalam hal pengelolaan limbah dan sampah oleh pemerintah mungkin belum 

berjalan maksimal karena kebiasaan buruk masyarakat yang melakukan 

kegiatan di TPI Muncar yang masih membuang sampah sembarangan, dan 

membuang limbah sisa pengelolaan ikan ke tanah secara langsung, sehingga 

hal tersebut menimbulkan bau amis yang sangat menyengat disekitar TPI 

Muncar. Bau amis tersebut kemungkinan berasal dari limbah-limbah sisa 

pengelolaan ikan yang tidak dikelola kembali dan dibuang secara 

sembarangan oleh pedagang ikan di TPI Muncar yang telah mengalami 

pembusukan.  

Dokumen Gambar.9 kondisi drainase yang dipenuhi oleh sampah-sampah plastik di 
TPI Muncar 

                                                             
110 Ibid.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pedagang ikan di TPI 

Muncar untuk fasilitas tempat cuci tangan disetiap kios/lapak jualan ikan 

telah dilengkapi dengan fasilitas tempat cuci tangan dengan aliran air bersih 

yang berasal dari sumur galian sedalam 100m dan PDAM.111 Menurut 

penulis hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada ketentuan huruf C 

angka 1 point c pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 yang menyatakan bahwa tempat pemasaran ikan 

harus memenuhi persyaratan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti 

tempat cuci tangan dan toilet dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci 

tangan harus dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali 

pakai.  

Namun pada point c tersebut juga mensyaratkan bahwa pada tempat 

pencucian tangan harus dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan 

pengering sekali pakai. Berdasarkan penelitian penulis bahwa disetiap 

kios/lapak telah dilengkapi dengan bahan pencuci tangan guna 

menghilangkan bau amis dari ikan atau kotoran yang menempel pada tangan 

setelah proses pengolahan ikan. Sedangkan untuk pengering sekali pakai 

seharusnya yang digunakan adalah tisu atau menggunakan hand dryer, 

namun pada kios-kios tersebut tidak ditemui pengering sekali pakai tersebut, 

yang biasa digunakan oleh pedagang untuk mengeringkan tangan adalah 

kain.  

                                                             
111 Ibid. 
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Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan hasil wawancara 

dengan 10 responden pedagang ikan di TPI Muncar tidak semua pedagang 

di TPI Muncar mempunyai lapak, terdapat beberapa golongan pedagang 

ikan di TPI Muncar, untuk golongan pedagang yang menggunakan ember 

(yang biasa disebut bak-bakan) mereka tidak memiliki kios/lapak, sehingga 

untuk fasilitas tempat cuci tangan dan fasilitas pendukung pencucian tangan 

tersebut tidak ada.112 

Fasilitas umum lainnya yang harus diperhatikan adalah toilet, yang 

mana toilet ini juga mempunyai persyaratan sendiri untuk menjaga sanitasi. 

Jumlah toilet di TPI Muncar sudah memadai, terdapat 2 lokasi toilet dan 7 

ruangan, jumlah tersebut menurut penulis sudah cukup memadai. Kondisi 

toilet di TPI Muncar menurut 80% pedagang ikan sudah memadai dan 

berfungsi dengan baik. Sedangkan 20% pedagang ikan mengatakan kurang 

memadai.113 

Penulis berpendapat jika didasarkan pada persyaratan menurut 

Departemen Kesehatan RI yang dikutip oleh Eka Irdianty,  114 maka fasilitas 

toilet umum tersebut belum memadai, dimana dalam setiap ruang toilet 

belum dilengkapi dengan tempat sampah, kondisi gelap tidak ada 

penerangan, kotor dan bau, sehingga kondisi tersebut membuat para 

pemakai tidak nyaman. Seharusnya kondisi dari fasilitas umum seperti toilet 

yang merupakan fasilitas yang palingsering digunakan oleh masyarakat 

yang melakukan aktifitas di TPI Muncarsetidaknya memenuhi persyaratan 
                                                             
112 Ibid. 
113 Ibid.  
114 Eka Irdianty. Op.Cit. Hal.30 
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minimal yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI sebagaimana 

telah disebutkan diatas. Apabila dalam prakteknya dimasyarakat masih 

belum memenuhi persyaratan tersebut maka fasilitas toilet umum tersebut 

belum bisa menjamin kesehatan lingkungan dan aman bagi masyarakat yang 

menggunakannya. 

Selain fasilitas umum yang berhubungan dengan manusia yang 

melakukan kegiatan di TPI Muncar, faktor lingkungan yang harus 

diperhatikan adalah mengenai kendaraan, dan hewan.  Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan 10 responden nelayan, 10 responden pedagang 

ikan di TPI Muncar, dan pejabat pemerintah TPI Muncar, 100% responden 

mengatakan bahwa kendaraan bebas tanpa terkecuali memasuki area TPI 

Muncar dan sentra pasar ikan di TPI Brak Kalimoro Muncar, beberapa 

responden mengatakan bahwa kendaraan dengan kapasitas 30ton dapat 

memasuki area TPI Muncar, yang mana kendaraan tersebut merupakan 

suatu kebutuhan.115 

Menurut penulis TPI seharusnya menjadi salah satu tempat paling 

steriil, sebab di TPI tersebut terdapat kegiatan yang sangat kompleks dan 

harus menerapkan sanitasi dengan baik, sebab TPI merupakan awal dari 

proses pengolahan produk ikan setelah didaratkan dari kapal nelayan. 

Berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 point e pada Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013, 

mengatakan bahwa kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang 

                                                             
115 Hasil wawancara dengan nelayan, pedagang ikan, dan pejabat administratur TPI Muncar. 
Op.Cit 
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dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada 

dalam tempat pemasaran ikan/ pasar grosir. Sedangkan pada TPI Muncar 

kendaraan bebas memasuki area TPI Muncar, bahkan kendaraan yang 

dengan kapasitas 30ton dapat memasuki area TPI. Sebagian responden 

mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk 

pengangkutan hasil tangkapan, akan tetapi untuk kendaraan konsumen atau 

wisatawan yang bukan merupakan kebutuhan juga bebas memasuki area 

TPI Muncar.116 Hal tersebut di tegaskan oleh pejabat administratur TPI 

Muncar bahwa kendaraan memang bebas memasuki area TPI Muncar tanpa 

terkecuali, namun pihak TPI telah menyediakan lahan parkir didepan pintu 

gerbang TPI dan petugas keamanan, namun hal itu tidak bersifat wajib. 

Pengunjung hanya dikenakan biaya masuk area TPI Muncar sebesar 

Rp.1000 dan bebas berkeliling diarea TPI Muncar. Bahkan pengunjung 

dengan mengendarai kendaraan bermotor dapat melewati depan lapak ikan 

pedagang di TPI Muncar.117  

Maka berdasarkan fakta tersebut diatas dengan adanya kendaraan 

yang bebas memasuki area TPI Muncar tersebut telah melanggar ketentuan 

huruf C angka 1 point e pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013. Hal tersebut juga salah satu cerminan 

bahwa syarat sanitasi di TPI Muncar belum terlaksana dengan baik, dimana 

persyaratan sanitasi ada guna mengendalikan resiko bahaya pangan dari 

                                                             
116 Ibid. 
117 Hasil wawancara dengan pejabat administratur TPI. Op.Cit 
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cemaran faktor-faktor lingkungan, seperti polutan, bakteri, zat kimia, dan 

sumber-sumber cemaran lainnya. 

 

 
Gambar. 10 Kendaraan Bermotor Bebas Memasuki Area TPI Muncar 

 
Begitu juga dengan hewan di area TPI Muncar sangat banyak ditemui 

kucing-kucing liar, kambing, dan ayam. Keberadaan hewan-hewan tersebut 

juga bebas berkeliaran diarea TPI Muncar. Petugas pengelola pasar, dan 

pemerintah mengatakan bahwa hewan-hewan tersebut merupakan hewan 

liar yang sudah sering dilakukan pembuangan kedaerah lain (hewan 
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kucing), sedangkan kambiing dan ayam merupakan hewan ternak 

masyarakat sekitar yang biasa berkeliling pada sore hari saat pasar tidak 

beroperasi.118 Sedangkan menurut beberapa responden pedagang ikan di TPI 

Muncar kucing-kucing tersebut merupakan kucing buangan dari warga 

diluar daerah TPI Muncar yangg sengaja di buang di area TPI Muncar. 

Meskipun menurut mereka tidak mengganggu aktifitas penjualan ikan di 

TPI Muncar119, namun menurut penulis hal tersebut dapat dimungkinkan 

mempengaruhi kualitas ikan secara tidak langsung. Sebab untuk produk 

ikan segar yang dijual di TPI Brak Kalimoro sebagian besar di letakan 

ditempat terbuka diatas meja sebagai display, di ember, dan di keranjang. 

Keberadaan hewan-hewan tersebut dikhawatirkan dapat mengkotaminasi 

ikan-ikan yang sengaja dijadikan display oleh pedagang, atau ikan yang 

dijual oleh pedangan bak-bakan. 

Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan huruf C 

angka 1 point e pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013, yang mana mengatakan bahwa di area TPI/pasar 

grosir ikan tidak diperbolehkan adanya hewan dan kendaraan. 

Berdasarkan penelitian penulis di TPI Muncar pada area TPI Muncar 

tidak ditemukan adanya rambu-rambu atau peringatan-peringatan yang 

mengatur bahwa diarea TPI Muncar dilarang merokok, meludah, makan dan 

minum. Padahal hal ini telah diatur dalam ketentuan huruf C angka 1 point g 

pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-

                                                             
118 Ibid. 
119 Hasil wawancara dengan responden pedagang ikan di TPI Muncar. Op.Cit 
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KP/2013 yang mengatakab bahwa tempat pemasaran ikan harus memenuhi 

persyaratan dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, 

makan dan minum, dan diletakan ditempat yang mudah dilihat dengan jelas.  

Adanya peringatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat yang melakukan kegiatan di TPI Muncar untuk melaksanakan 

persyaratan sanitasi.Sebab merokok, meludah, makan, dan minum 

merupakan kegiatan yang sederhana dan biasa dilakukan oleh masyarakat 

dimana saja, namun hal tersebut dapat menjadi sumber cemaran pada 

produk perikanan yang di pasarkan atau di kelola di TPI Muncar oleh 

nelayan atau pedagang ikan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 10 responden nelayan dan 

10 responden pedagang ikan di TPI Muncar, dalam hal kebersihan area 

kerja, dan peralatan kerja baik itu nelayan muncar dan/atau pedagang ikan 

di TPI Muncar telah memiliki kesadaran yang baik. Dimana dalam setiap 

hari sesudah melakukan kegiatan melaut bagi nelayan dan berjualan bagi 

pedagang ikan selalu membersihkan area kerja dan peralatan kerja mereka. 

Terkadang pedagang ikan di TPI Muncar dan nelayan juga membersihkan 

area kerja dan peralatan kerja pada saat sebelum memulai pekerjaan 

mereka.120 

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan huruf C angka 1 point f 

pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-

                                                             
120 Hasil wawancara dengan nelayan, pedagang ikan, dan pejabat administratur TPI Muncar. 
Op.Cit 
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KP/2013, yang mana dikatakan bahwa tempat pemasaran ikan harus 

dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan.  

Namun secara keseluruhan menurut penulis TPI Muncar belum 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015, yang menyatakan persyaratan 

atau standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling 

sedikit meliputi Lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar, 

bangunan harus dirancang dan di tata dengan konstruksi yang memenuhi 

persyaratan higienis, dan bangunan harus  dibersihkan dan dipelihara secara 

higienis. 

Melihat kondisi dan keadaan TPI Muncar seperti analisa penulis 

diatas, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur 

dalam Pasal 10 Ayat (3) Paraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 

Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta 

Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. 

Berdasarkan uraian analisa yang telah penulis sampaikan maka 

penulis berpendapat bahwa dalam bidang perikanan pelaku usaha belum 

melakukan upaya perlindungan konsumen dengan baik, begitu juga dengan 

pemerintah, dimana dalam hal sarana yang menunjang persyaratan sanitasi 
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belum dikelola dengan baik, serta pelaku usaha tidak memanfaatkan 

fasilitas-fasilitas tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga fasilitas yang 

seharusnya menjadi penunjang pelaksanaan sanitasi dikhawatirkan berubah 

menjadi faktor kendala pelaksanaan sanitasi. Maka dengan demikian 

perlindungan konsumen yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dan 

pelaku usaha dalam hal bidang perikanan belum dapat diberikan serta 

kepastian hukum perlindungan konsumen juga belum dipenuhi oleh pelaku 

usaha dan pemerintah TPI Muncar. 

Selain itu berdasarkan Pasal 3 huruf e Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang 

jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Tujuan dari perlindungan 

konsumen tersebut belum dapat terwujud karena pelaku usaha belum 

memiliki kesadaran mengenai persyaratan sanitasi yang harus selalu terjaga, 

guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dimana seharusnya 

pelaku usaha sadar akan dampak buruk dari pengelolaan ikan yang tidak 

sesuai dengan persyaratan sanitasi dan berupaya melaksanakan persyaratan 

sanitasi pada proses pengelolaan ikan, serta memanfaatkan fasilitas TPI 

Muncar sebagaimana mestinya. 

Menurut Shidarta yang dikutip oleh CelinaTri Kristiyanti, secara 

umum ada beberapa hak dasar yang dimiliki oleh konsumen, salah satunya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan sanitasi adalah hak mendapatkan 
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keamanan dan hak untuk memilih.121 Berdasarkan analisa penulis 

sebelumnya mengenai pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar maka terdapat 

hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, pelaksanaan 

sanitasi yang belum terlaksana dengan baik dan ditemukan beberapa pelaku 

usaha dengan produksi besar mencampurkan bahan-bahan yang dapat 

membahayakan kesehatan, dengan demikian telah melanggar hak konsumen 

untuk mendapatkan keamanan. Sedangkan untuk hak memilih,yang dimiliki 

oleh konsumen telah dilanggar secara tidak langsung, karena TPI Muncar 

merupakan tempat pertama yang melakukan pengelolaan ikan hasil 

tangkapan, meskipun bukan satu-satunya TPI di Kabupaten Banyuwangi 

namun TPI Muncar merupakan TPI terbesar di Banyuwangi bahkan terbesar 

kedua di Indonesia setelah TPI siapi-api Kepulauan Riau. Sehingga para 

konsumen mau memilih membeli produk perikanan yang tidak diproduksi 

dari TPI Muncar sangat susah, sebab pemasok ikan segar dipasar tradisional 

kebanyakan adalah TPI Muncar, begitu juga dengan saudagar yang menjual 

ikan segar dengan cara berkeliling kebanyakan memasok ikan dari TPI 

Muncar. 

 
6. Implementasi Persyaratan Sanitasi pengelolaan Ikan Laut Ditijau Dari 

Unsur Perseorangan Subjek Sanitasi 
 

Dalam  implementasi kententuan persyaratan sanitasi selain unsur-

unsur yang berkaitan dengan bahan, peralatan, dan sarana, maka unsur 

perseorangan sangat penting untuk diperhatikan, karena perseorangan 

                                                             
121 Lihat Celina Tri Kristiyanti.Op.Cit. Hal.30-31 
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adalah subjek dari persyaratan sanitasi. Perseorang disini yang dimaksud 

adalah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan ikan hasil tangkapan 

mulai dar produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi sampai 

ketangan konsumen. 

Di  TPI Muncar terdapat 2 golongan pelaku usaha utama yaitu nelayan 

sebagai penghasil ikan dari laut, dan pedagang ikan yang memasarkan ikan 

hasil tangkapan nelayan di TPI Muncar. Dari kedua golongan tersebut dapat 

dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok seperti telah dijelaskan pada 

subbab gambaran umum. Berdasarkan fakta yang diperoleh sasat 

wawancara dengan responden pedagang ikan sebanyak 50% mengatakan 

bahwa untuk menjadi pedagang ikan di TPI Muncar tidak membutuhkan 

persyaratan dan tidak perlu melakukan prosedur apapun. Pedagang tersebut 

hanya diwajibkan membayar uang retribusi sebesar Rp. 1000 setiap hari 

setelah berjualan di TPI Muncar. 122 

Sedangkan 50% responden pedagang ikan lainnya mengatakan bahwa 

harus memenuhi persyaratan seperti KK dan KTP serta melakukan 

pendaftaran ke kantor promosi TPI Brak Kalimoro Muncar, untuk dapat 

menempati kios/lapak yang ada di TPI Muncar.123 

Menurut penulis sebenanya kedua pendapat responden tersebut sama-

sama menunjukan bahwa untuk menjadi pedagang ikan di TPI Muncar tidak 

memerlukan suatu persyaratan khusus yang dapat menunjang mutu ikan dan 

pelaksanaan sanitasi, semisal tidak memiliki riwayat sakit yang dapat 

                                                             
122 Hasil wawancara dengan pedagang ikan di TPI Muncar.Op.Cit 
123 Ibid. 



121 
 

menular. Selain tidak ada persyaratan secara khusus yang disyaratkan oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, para pedagang di 

TPI Muncar juga tidak memperhatikan kesehatan selama menjadi pedagang 

ikan di TPI Muncar.  

Hal tersebut  terbukti dari hasil wawancara dengan responden 

pedagang ikan di TPI Muncar sebanyak 80% tidak melakukan cek 

kesehatan secara rutin, para pedagang tersebut melakukan cek kesehatan 

kedokter apabila telah mengalami sakit yang parah, apabila hanya 

mengalami sakit biasa maka hanya meminum obat toko,pijit, dan meminum 

jamu tradisional.124 Begitu juga dengan nelayan yang tidak pernah 

melakukan cek kesehatan secara rutin kedokter. Menurut para nelayan 

apabila masih sanggup melaut akan terus melaut dan apabila terasa kurang 

sehat, maka dapat istirahat dirumah untuk hari tersebut dan berangkat 

melaut dihari berikutnya.125 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Huruf d Paraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, 

berkaitan dengan persyaratan atau standar teknik penanganan ikan 

menyatakan bahwa sumber daya manusia yang melakukan penanganan 

tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi 

hasilperikanan. Selain ketentuan diatas diatur lebih lanjut mengenai nelayan 

harus menjaga sehat saat melakukan penanganan ikan hasil tangkapan Pada 

                                                             
124 Ibid. 
125 Hasil wawancara dengan nelayan muncar.Op.Cit 
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ketentuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 BAB II Huruf B Angka 1 poin 3, menyatakan 

bahwa pelaku usaha dalam melakukan bongkar muat hasil perikanan di 

tempat pendaratan ikan wajib memenuhi persyaratan harus sehat, tidak 

sedang mengalami luka, tidak menderita penyakit menular atau 

menyebarkan kuman penyakit menular, dan dilakukan pemeriksaan 

kesehatan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun.  

Adanya regulasi seperti diatas sebenarnya bertujuan untuk menjaga 

mutu ikan agar tetap berkualitas karena telah melaksanakan syarat sanitasi 

mulai dari bahan, sampai dengan perorangan yang melakukan penanganan 

ikan yang diproduksi. Namun keberadaan regulasi tersebut hanya sebagai 

pelengkap saja sebab dari kesadaran masyarakat sendiri tentang kesehatan 

kurang memperhatikan, dan kurang peduli. Begitu juga dengan pejabat 

pemerintahan dibidang terkait, seharusnya apabila telah ada suatu ketentuan 

tersebut apabila masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut maka peran 

pemerintah sangat penting. 

Namun Pemerintah terkait yakni Bupati Banyuwangi sebagai 

pelaksana otonomi daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Banyuwangi sebagai pelaksana dibidang kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Banyuwangi, dan Administratur TPI Muncar yang khusus 

melaksanakan urusan kelautan dan perikanan di TPI Muncar, tidak 

melakukan perannya dengan baik. Mengenai nelayan dan pedagang ikan di 

TPI Muncar yang seharusnya melakukan cek kesehatan secara periodik 
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minimal 1 kali dalam setahun, namun mengabaikan ketentuan tersebut, 

seharusnya pemerintah memiliki inisiatif untuk memberikan cek layanan 

cek kesehatan secara rutin dan bersifatwajib atau himbauan untuk 

melakukan cek kesehatan secara rutin. 

Berdasarkan fakta yang diperoleh saat wawancara dengan 10 

responden nelayan 80% responden nelayan dan pedagang ikan di TPI 

Muncar belum pernah ada inisiatif pemerintah untuk memberikan himbauan 

atau fasilitas layanan cek kesehatan secara rutin kepada nelayan atau 

pedagang ikan di TPI Muncar. Sedangkan 20% responden mengatakan 

bahwa kemungkinan himbauan untuk melakukan cek kesehatan tersebut ada 

namun tidak mengetahuinya.126 Menurut pemerintah, pihak pemerintah telah 

menyediakan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan TPI Muncar yang 

mana dapat digunakan oleh para nelayan dan pedagang ikan, dan secara 

otomatis nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar melakukan cek 

kesehatan secara rutin.127 Menurut penulis pernyataan pemerintah tersebut 

menunjukan bahwa belum ada komitmen dari pemerintah untuk 

melaksanakan ketentuan tersebut, sebab dengan adanya fasilitas kesehatan 

tersebut apabila kesadaran nelayan dan pedagang ikan kurang, dan 

pemerintah tidak berperan aktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di TPI 

Muncar, kegiatan para pelaku usaha sangat kompleks sehingga selama 24 

jam selalu ada kegiatan perikanan yang dilakukan di TPI Muncar, 
                                                             
126 Hasil wawancara dengan masing-masing 10 orang responden nelayan dan pedagang 
ikan.Op.Cit 
127 Hasil wawancara dengan Pejabat Administratur TPI Muncar.Op.Cit 
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sedangkan jam operasional Kantor Administratur TPI Muncar secara umum 

mulai beroperasi pada jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. 

Menurut responden nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar mengatakan 

tidak terdapat penyesuaian waktu dalam setiap aktifitas. Para nelayan 

mengatakan bahwa yang dapat mengintruksikan kapan kapal melaut dan 

mendarat ada pemilik kapal dan kondisi alam seperti munculnya bulan pada 

malam hari. Sedangkan para pedagang ikan mengatakan bahwa aktifitas 

mereka tergantung pada kapan nelayan melakukan pendaratan dan bongkar 

muat kapal.128 Sehingga menurut penulis hal yang paling penting dalam 

setiap aktifitas mulai dari perawatan kapal dan fasilitasnya, mongkat muat 

kapal, penanganan ikan di TPI Muncar oleh nelayan dan pedagang, proses 

penyimpanan ikan di TPI Muncar, hingga produk perikanan tersebut sampai 

ketangan konsumen diabaikan yakni pengendalian mutu ikan dan 

pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Pemerintah 

mengatakan bahwa tidak ada orang yang secara spesifik dalam melakukan 

tugas sebagai pengawas dibidang pengendalian dan pengawasan mutu ikan 

terlebih mengenai sanitasi. Sehingga untuk kontrol mengenai sanitasi tidak 

dilakukan secara harian dan rutin namun dari pejabat di Administratur TPI 

Muncar secara fleksibel dapat melakukan kontrol  terhadap pedagang 

maupun nelayan di TPI Muncar.129 

                                                             
128 Ibid.  
129 Hasil wawancara dengan pejabat Administratur TPI Muncar. Op.Cit 
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Hal ini sebanarnya sudah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

yang berkaitan dengan pengawasan yang telah diuraikan diatas. Ketika 

pemerintah mengatakan tidak ada petugas secara spesifik dalam hal 

pengawasan terhadap mutu ikan yang termasuk didalamnya adalah terkait 

sanitasi sebenarnya hal ini menunjukan bahwa pemerintah belum 

memahami secara keseluruhan  mengenai ketentuan perundang-undang 

yang terkait dengan pelaksanaan sanitasi. Sebab dengan jelas bahwa pada 

Pasal 108 Ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

pangan mengatakan bahwa untuk pengendalian mutu pangan segar 

dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan  dibidang pangan. Dimana ikan hasil tangkap oleh nelayan 

merupakan salah satu jenis pangan segar yang dimaksud dalam ketentuan 

diatas, dan pemerintah dalam ketentuan diatas adalah seluruh pejabat 

Administratur di TPI Muncar sebagai perwakilan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab atas pengendalian 

mutu dan pengawasan terhadap ikan di TPI Muncar. 

Apabila pejabat melakukan kontrol secara fleksibel dan dilakukan 

secara rutin setiap hari, maka hal ini tidak dapat menjamin keamanan, 

kesehatan, dan keselamatan konsumen setiap hari sebab di TPI Muncar 

setiap hari selalu saja melakukan produksi ikan dan menghasilkan berpuluh-

puluh ton dalam 1 hari.  

Apabila pemerintah tidak melakukan tugasnya dapat pengawasan dan 

para nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar telah memahami tentang 
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persyaratan sanitasi dengan baik sebenarnya tidak menjadi masalah. Disisi 

lain penulis memperoleh fakta bahwa sebenarnya kesadaran dari para 

nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar sudah sangat baik akan menjaga 

mutu ikan tetap bagus dan bernilai jual tinggi.130 Namun menurut penulis 

hal tersebut dapat dikhawatirkan pada proses produksi menggunakan cara-

cara yang salah dan bukan cara yang sesuai dengan persyaratan sanitasi, 

apabila para pelaku usaha di TPI Muncar belum memahami pengertian 

sanitasi dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan sanitasi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden nelayan dan 

pedagang ikan di TPI Muncar yang telah penulis olah, rata-rata responden 

belum memahami dan mengerti apa pengertian dari persyaratan sanitasi 

sendiri. Hal tersebut wajar sebab 50% responden nelayan dan 70% 

responden pedagang ikan di TPI Muncar belum pernah mengikuti pelatihan 

dan mendapatkan sosialisasi tentang persyaratan sanitasi. Sedangkan 50% 

responden nelayan lainnya pernah mengikuti pelatihan tentang cara 

pengolahan ikan yang baik pada tahun 2016, dari responden tersebut 

terdapat beberapa orag yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi 

tentang persyaratan sanitasi berkali-kali dan sisanya hanya 1 kali. 

Sedangkan 30% responden pedagang ikan mengatakan telah mengikuti 

pelatihan dan sosialisasi tentang sanitasi beberapa kali.131 

                                                             
130 Hasil wawancara responden nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar. Op.Cit 
131 Ibid. 
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Hasil dari wawancara dengan Pemerintah sendiri mengatakan bahwa 

sosialisasi dan pelatihan tentang persyatan sanitasi dilakukan secara rutin 

setiap ada pertemuan kelompok nelayan, dan secara individu, bahkan 

melakukan sosialisasi terhadap nelayan secara door to door.132 Namun 

penulis berpendapat bahwa pernyataan pemerintah tersebut sepertinya tidak 

terlaksana dengan baik sebab sebagian besar responden mengatakan belum 

pernah mengikuti sosialisasi bahkan tidak ada sosialisasi tentang sanitasi di 

TPI Muncar. 

Dalam hukum suatu peraturan berlaku kepada semua masyarakat 

setelah diundangkan, sehingga tidak ada alasan bagi pelanggar karena tidak 

memahami, atau tidak mengetahui bahwa ada suatu aturan hukum yang 

mengatur tentang hal tersebut, dalam penulisan ini berkaitan dengan 

sanitasi. Menurut penulis salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah 

agar masyarakat yang berkaitan dengan hukum tentang sanitasi memahami 

dan mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanitasi 

adalah dengan cara melakukan sosialisasi aturan hukum dan melakukan 

pelatihan berkaitan sanitasi. Namun faktanya pemerintah dalam hal ini tidak 

melakukan sosialisasi secara merata, dan melakukan pelatihan kepada 

seluruh nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar terkait pelaksanaan 

sanitasi.133 

Maka apabila terdapat suatu pelanggaran terhadap ketentuan berkaitan 

dengan sanitasi para pelanggar tersebut harus tetap diberi tindakan sesuai 

                                                             
132 Hasil wawancara dengan responden pejabat Administratur TPI Muncar. Op.Cit 
133 Ibid. 
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dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan azas 

yang berlaku dalam hukum yakni equality before the law semua orang 

dipandang sama didepan hukum, baik yang memahami aturan maupun yang 

tidak memahami aturan hukum. Namun dalam pelaksanaan aturan hukum 

terkait sanitasi di bidang perikanan di TPI Muncar masih belum terksana 

sepenuhnya. 

Pelaksanaan aturan terkait sanitasi belum terlaksana sepenuhnya 

karena pelaku usaha perikanan di TPI Muncar masih ditemukan banyak 

sekali pelanggaran-pelanggaran sanitasi seperti penulis uraikan diatas, hal 

tersebut dimungkinkan didasari dari pemahaman terkait persyaratan sanitasi 

dibidang perikanan masih kurang karena tidak pernah mengikuti pelatihan 

dan sosialisasi tentang sanitasi. Begitu juga petugas/pemerintah yang tidak 

melakukan kontrol secara rutin terhadap pelaku usaha sehingga tidak 

mengetahui apabila terjadi pelanggaran persyaratan sanitasi oleh pelaku 

usaha di TPI Muncar, yang pemerintah tahu bahwa mutu ikan di Muncar 

telah bagus dan memenuhi standar. Namun tidak mengetahui secara jelas 

bagaimana proses pengelolaan ikan tersebut apakah telah memenuhi 

persyaratan sanitasi atau belum.  

7. Efektifitas Hukum Persyaratan Sanitasi pengelolaan Ikan Laut Di TPI 
Muncar Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum Dari Soerjono Soekanto 
 

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan ada lima unsur yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan hukum, kelima unsur itu meliputi faktor 
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hukum atau udang-undang, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau 

sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.134 

 
A. Faktor Hukum Atau Undang-undang 

 
Dalam ketentuan berkaitan dengan persyaratan tentang sanitasi 

sudah baik dan sudah menjamin keamanan produk perikanan apabila 

dilaksanakan dengan baik. 

Teori efektiftifas hukum yang disampaikan oleh Soerjono 

Soekanto, yang mengatakan bahwa penagakan hukum merupakan 

kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaidah-kaidah yang mentap dan mengejawantah dan sikap 

tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam 

masyarakat. Lima faktor yang harus diperhatikan menurut Soejono 

Soekanto, yaitu Faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak 

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor 

kebudayaan.135 

Jika keadaan di TPI Muncar dianalisa berdasarkan teori efektifitas 

hukum menurut Soerjono Soekanto, untuk faktor hukum atau undang-

undang terkait sanitasi sudah baik, lengkap, dan menjamin keamanan 

pangan apabila dilaksanakan dengan baik.  

  

                                                             
134 Soerjono Soekanto. Op.Cit.Hal  42 
135 Ibid.  
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B. Faktor Struktur Hukum atau Penegak Hukum 
 

Unsur struktur dalam teori efektifitas tersebut yang dimaksud 

adalah pemerintah yang berwenang dalam hal bidang perikanan adalah 

lembaga pemerintahan yang terkait bidang perikanan di Kabupaten 

Banyuwangi khususnya TPI Muncar belum melakukan pengawasan, 

kontrol, dan penegakan hukum dengan baik. Faktor penegak hukum 

dalam pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar masih belum berjalan 

maksimal, dimana belum pernah ada pelanggar persyaratan sanitasi 

yang dijatuhi sanksi, bahkan belum pernah ada proses hukum terhadap 

pelanggar sanitasi, dimana pemerintah menganggap bahwa pelaku 

usaha telah menerapkan sanitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan, 

karena pemerintah tidak pernah melakukan tugasnya untuk melakukan 

pengawasan dan kontrol pada setiap aktifitas pelaku usaha dibidang 

perikanan terkait pelaksanaan sanitasi. Faktor sarana dan prasarana 

sebenarnya sarana dan prasarana di TPI Muncar sudah menunjang 

untuk pelaksanaan sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Peran pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan sanitasi sangat 

penting, sebab fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan 

sanitasi ada pada pemerintah yang terkait. Berdasarkan fakta yang 

diberoleh dari hasil wawancara dengan 10 orang responden nelayan 

mengenai kontrol oleh pemerintah/petugas 80% responden nelayan 

Muncar mengatakan tidak pernah dilakukan kontrol terhadap kapal 
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serta fasilititas penyimpanan hasil tangkapan di atas kapal terkait 

persyaratan sanitasi. Sedangkan 20% responden nelayan lainnya 

mengatakan pernah dilakukan kontrol terhadap kapal. Sistem kontrol 

yang dilakukan oleh petugas tersebut merupakan hasil tangkapan dari 

laut hari itu namun untuk kontrol berkaitan dengan sanitasi tidak pernah 

ada.136 

Padahal ketentuan pengawasan terkait sanitasi sudah jelas diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 108 Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatakan bahwa 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan pemerintah berwenang 

melakukan pengawasan. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan 

pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli 

masyarakat, dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi 

pangan serta persyaratan label dan iklan pangan. 

Berdasarkan fakta yang menunjukan bahwa tidak pernah ada 

kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terkait persyaratan sanitasi 

terhadap fasilitas penyimpanan ikan diatas kapal, merupakan 

pelanggaran ketentuan Pasal 108 Ayat (1 dan 2) Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dimana pemerintah 

mempunyai wewenang harus menjalankan wewenang tersebut 

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam 

                                                             
136 Hasil wawancara dengan nelayan.Op.Cit 
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bidang perikanan yang berwenang melakukan pengawasan adan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, yang mana pada TPI 

Muncar yang berhak melakukan pengawasan adalah Administratur TPI 

Muncar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal108 Ayat (3) huruf 

c, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap persyaratan keamanan 

pangan, mutu pangan, dan  gizi pangan, serta persyaratan label dan 

iklan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, untuk 

pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pangan. 

Peraturan tentang pengawasan tersebut selain diatur dalam 

ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan, diatur pula lebih spesifik dibidang perikanan pada ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat (1 dan 2), 

jo Pasal 14Ayat (1) dan jo Pasal 16. Dalam ketentuan Pasal 12 yang 

mengatakan bahwa Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3huruf f dilakukan pada kegiatan pembudidayaan, penangkapan, 

penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan 

pendistribusian hasil perikanan. Pengendalian mutu sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) dilakukanoleh inspektur mutu. 

Adanya ketentuan tentang wewenang pengawasan dibidang 

perikanan di TPI Muncar tersebut diatas, hanya sebuah aksesoris dari 

ketentuan perundang-undangan, faktanya dilapangan mengenai kontrol 

terhadap sanitasi, pengawasan mutu dan pengendalian mutu pada 
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produk perikanan di TPI Muncar belum berjalan sebagaimana 

seharusnya, dan menurut sebagian besar responden nelayan tidak 

pernah ada kontrol dari pemerintah. 

Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015, 

menyatakan bahwa pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan 

paling sedikit dilakukan melalui inspeksi pembongkaran ikan, inspeksi 

penerapan standar fasilitas penangkapan dan penyimpanan ikan dikapal 

perikanan dan inspeksi penerapan standar prosedur penanganan dan 

penyimpanan ikan dikapal perikanan. 

Bahwa dalam pengendalian mutu pada penangkapan ikan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah selaku pengawas dan pengendali mutu 

produk perikanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tersebut belum 

berjalan sebagaimana telah diatur, dimana 80% responden nelayan dari 

hasil wawancara mengatakan belum pernah ada kontrol dari pemerintah 

terkait pembongkaran ikan, persyaratan sanitasi diatas kapal maupun 

pada saat penyimpanan diatas kapal. 

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 16 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun2015 mengenai prosedur dan cara 

melakukan pengawasan yang dapat dilakukan oleh petugas yang 

menyatakan bahwa Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) dilakukan melalui Bimbingan dalam penyusunan prosedur dan 

penerapan persyaratan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, 
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pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian. 

Bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasai, dan 

penerapan sistem mutu, dan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu 

dan keamanan produk untuk dikonsumsi. 

Melihat fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 

responden nelayan Muncar dan penelitian lapangan, yang mana telah 

diuraikan diatas bahwa terkait pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar tidak 

ada kontrol dan pengawasan sama sekali. Maka ketentuan ini juga 

belum berjalan sebagaimana telah diatur bahwa pemerintah harus 

mengendalikan mutu ikan dengan cara-cara tersebut. Berdasarkan 

penjelasan 80% dari 10 responden nelayan Muncar pada saat 

wawancara tidak ada bimbingan, pemantauan dan bahkan evaluasi dari 

pemerintah terhadap nelayan Muncar. 

Lebih lanjut lagi mengenai pengawasan di atur dalam ketentuan 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 pada BAB II huruf e, yang mana mengatakan 

bahawa adapun persyaratan sistem jaminan mutu bagi pelaku usaha 

dibidang perikanan dalam menerapkan sistem jaminan mutu harus 

bekerja sama dengan otoritas kompeten sehingga memungkinkan 

petugas pengawas mutu dapat melakukan pengendalian sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Sedangkan kewajiban pelaku usaha harus membuktikan bahwa 

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hingga 6, 
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dimana dalam ketentuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 pada BAB II 

angka 1 hingga 6 adalah persyaratan sistem jaminan mutu ikan yang 

juga termasuk mengenai sanitasi. 

Berdasarkan keadaan yang telah diuraikan diatas bahwa petugas, 

pengawas, pejabat di Administratur TPI Muncar, dan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, tidak pernah melakukan 

kontrol, pengawasan, bahkan bimbingan dan evaluasi mutu terhadap 

kapal dan fasilitas yang digunakan dalam penanganan ikan diatas kapal 

nelayan, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 108 Ayat 

(1, 2, dan 3 huruf c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan, Pasal 12 Ayat (1 dan 2), 14 Ayat (1), jo pasal 16 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015, dan ketentuan pada 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 pada BAB II huruf e dan C angka 7 poin a 

sebagaimana telah diuraikan diatas.  

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa petugas seharusnya 

melakukan pengendailian mutu pada ikan dan melakukan pengawasan 

terhadap pelaku usaha dalam setiap proses pengelolaan ikan. Mulai dari 

proses penangkapan sampai produk perikanan tersebut sampai ketangan 

konsumen baik pengawasan terhadap bahan, peralatan, saran, maupun 

perseorangan. Jika berdasarkan 80% nelayan mengatakan tidak pernah 

dilakukan kontrol sama sekali dan 20% responden nelayan mengatakan 
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bahwa petugas melakukan kontrol meskipun tidak sering dan bisa 

dibilang sesekali saja. Berdasarkan fakta yang diperoleh oleh penulis 

dari hasil wawancara dengan pemerintah TPI Muncar mengatakan 

terhadap sanitasi kapal dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan diatas 

kapal secara tidak langsung dilakukan pengecekan dan kontrol 1 tahun 

sekali pada saat para nelayan melakukan perpanjangan dokumen-

dokumen kapal.137 

Namun fakta lain yang penulis peroleh saat wawancara dengan 10 

responden nelayan Muncar, pernyataan tersebut dibantah oleh para 

nelayan bahwa, bahwa saat pengurusan dokumen kapal, mulai saat 

pertama pendaftaran kapal petugas dan syahbandar tidak melakukan 

kontrol terhadap kapal dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan di 

atas kapal. Nelayan saat mendaftarkan dan melakukan perpanjangan 

dokumen kapal hanya menyerahkan data-data tentang kapal kepada 

petugas dansyahbandar. Begitu data tersebut diserahkan petugas tidak 

meninjau kelapangan untuk mengetahui kondisi dari kapal tersebut. 

Sehingga kontrol terhadap kapal dan fasilitas penyimpanan ikan diatas 

kapal benar-benar tidak dilakukan oleh petugas.138 

Berdasarkan fakta yang penulis peroleh dari hasil wawancara 

dengan 10 responden nelayan, 10 responden pedagang ikan, dan pejabat 

Adminitratur di TPI Muncar, belum pernah ada nelayan atau pedagang 

ikan yang dijatuhi sanksi terkait pelanggaran sanitasi, namun apabila 

                                                             
137 Hasil wawancara dengan pejabat Administratur TPI Muncar. Op.Cit 
138 Hasil wawancara dengan nelayan Muncar. Op.Cit 
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teguran terkait kebersihan pernah ada dan hal itu hanya sesekali saja.139 

Pemerintah mengatakan bahwa tolak ukur untuk menentukan suatu 

pelanggaran sanitasi masih belum jelas,140 padahal menurut penulis 

apabila dikaji lebih dalam mengenai persyaratan sanitasi dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas unsur-

unsur dan batasan-batasan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk 

menjadikan tolak ukur pelanggaran sanitasi. 

Selain itu dalam ketentuan Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan mengenai sanksi bagi pelanggar sanitasi 

sangatlah berat, dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap 

orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, 

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak 

memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00,- (empat miliar 

rupiah). 

Namun adanya aturan hukum tentang sanksi pidana dan perdata 

tersebut diabaikan oleh pemerintah. Terkait dengan pelaksanaan 

persyaratan sanitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu 

ikan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen, yang masih 

belum terlaksa pemerintah terkait bidang perikanan mempunyai 

tanggungjawab untuk perlindungan konsumen. 
                                                             
139 Hasil wawancara dengan responden nelayan, pedagang ikan dan pejabat Administratur TPI 
Muncar. Op.Cit 
140 Hasil wawancara dengan responden pejabat Administratur TPI Muncar. Op.Cit 
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Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas 

pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Serta pembinaan oleh 

pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri 

teknis terkait. 

Maka apabila dalam hal pengawasan pemerintah tidak melakukan 

pengawasan terhadap persyaratan sanitasi secara rutin dan pada setiap 

proses pengelolaan ikan sebagaimana telah penulis analisa diatas, hal 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) yang mana 

pemerintah harus menjamin hak daripada konsumen terpenuhi. Namun 

apabila pemerintah tidak melakukan kontrol terkait sanitasi, maka hak 

konsumen untuk mendapatkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan 

tidak dapat dijamin oleh pemerintah. 

Dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan hasil perikanan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per.01/MEN/2007 jo Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013 merupakan tanggung jawab mutlak  dari 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan selaku 

otoritas kompeten dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 
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141 namun demikian, khusus penjamin mutu hasil perikanan ikan hasil 

tangkap ini merupakan wewenang sepenuhnya oleh Dirjen Kelautan 

dan Perikanan yang khusus mengenai hal itu.142 

Namun dengan adanya sistem pemerintahan yang otonomi 

sekarang ini, maka sapat saja otoritas kompeten mendelegasikan 

tanggung jawab tersebut ke dinas atau pihak ketiga. Hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 6 Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per.01/Men/2007 jo Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 

52A/KEPMEN-KP/2013. Maka dengan adanya pendelegasian 

wewenang tersebut secara teknis tanggung jawab tersebut ada pada 

dinas atau pihak ketiga yang ada di daerah.namun tetap saja secara 

kelembagaan tanggung jawab tetap ada pada Dirjen yang ada di 

Departemen Kelautan dan Perikanan 143 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Tempat Pelelangan Ikan, menyatakan bahwa “secara teknis operasional 

penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas”. 

Dalam hal ini yang dimaksud kepala dinas adalah Kepala Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. 

Maka menurut penulis dalam hal pemerintah lepas kontrol 

terhadap pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar, telah melanggar 

                                                             
141 Supriadi dan Alimuddin. Op.Cit. Hal. 232 
142 Ibid. Hal. 232 
143 Ibid. Hal.232. 
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ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen 

tersebut. 

 
C. Faktor Fasilitas 

 

Fasilitas di TPI Muncar berdasarkan penelitian yang penulis 

lakukan disana fasilitas telah lengkap mulai dari toilet, lapak, SPBU, 

drainase, air bersih dari galian sumur dan PDAM, mushola, tempat 

parker, tempat sampah beserta petugas kebersihan dan lain sebagainya. 

Namun fasilitas yang telah lengkap tersebut kondisinya belum 

memadai, dimana dalam saluran drainase terdapat sampah-sampah 

plastik yang seharusnya dibuang ditempat sampah, toilet yang kumuh 

dan area TPI Muncar yang tidak steriil dari hewan, dan kendaraan 

bermotor. 

Maka jika berdasarkan teori efektifitas yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto faktor fasilitas ini yang seharusnya memiliki kondisi 

yang baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan sanitasi, namun 

dengan kondisi demikian penulis berpendapat bahwa fasilitas di TPI 

Muncar yang belum memadai tersebut dapat menghambat efektifitas 

pelaksanaan persyaratan sanitasi di TPI Muncar 

 
D. Faktor Masyarakat 

 
Pengetahuan dan pemahaman mengenai persyaratan sanitasi di 

TPI Muncar merupakan hal yang sangat dasar untuk melaksanaan 

persyaratan sanitasi di TPI Muncar. Namun kondisi di TPI Muncar 
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masyarakat atau pelaku usaha di TPI Muncar belum megetahui dan 

memahami persyaratan sanitasi. 

Sehingga menurut penulis faktor masyarakat yang menjadi 

subyek yang melaksanakan suatu aturan, namun masih belum memiliki 

pengetahuan atau kesadara terkait pelaksanaan sanitasi maka hal ini 

dapat menjadi salah satu faktor belum efektifnya pelaksanaan 

persyaratan sanitasi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar.  

 
E. Faktor Kebudayaan 

 

Begitu juga dengan budaya hukum dimana pelaku usaha yang 

seharusnya melaksanakan persyaratan sanitasi sesuai dengan substansi 

hukum yang ada, akan tetapi masih melakukan beberapa pelanggaran 

baik yang disadari maupun tidak disadari sebab hal tersebut sudah 

menjadi kebiasaan dari pelaku usaha di TPI Muncar. Serta kurangnya 

kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha. Terkait kesadaran 

hukum pelaku usaha mulai dari pengetahuan, pemahaman dan 

pelaksanaan persyaratan sanitasi, pelaku usaha sangat kurang. 

Sehingga masyarakat di TPI Muncar  belum mengetahui dan 

memahami tentang substandi dari persyaratan sanitasi bahkan 

mengatakan tidak ada aturan tentang sanitasi di TPI Muncar. Begitu 

juga dengan faktor kebudayaan, dimana budaya dengan melakukan 

pengolahan ikan secara cara yang tidak sesuai dengan persyaratan 
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sanitasi tidak menjadi masalah  di TPI Muncar, sehingga masih banyak 

pelanggaran di TPI Muncar terkait sanitasi. 

Selain hal tersebut masyarakat juga menggunakan fasilitas umum 

di TPI Muncar dengan  cara yang salah sehingga menimbulkan 

permasalahan yang lainnya. Seharusnya fasilitas yang lengkap dapat 

menjadi faktor penungjang namun  dengan penggunaan dan 

pengelolaan yang salah dapat menjadikan penghambat pelaksanaan 

sanitasi. 

C. Faktor-faktor Kendala atau Faktor Pendukung Implementasi Syarat 
Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan Laut Berdasarkan Keputusan Mentari 
Kelautan Dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang 
Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses 
Produksi, Pengolahan, Dan Distribusi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 
 
1. Faktor kendala Implementasi Syarat Sanitasi Dalam Pengelolaan Ikan 

Laut Berdasarkan Keputusan Mentari Kelautan Dan Perikanan Nomor 
52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan 
Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, Dan 
Distribusi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 
 
a. Faktor Masyarakat  

Kesadaran masyarakat akan menjaga kualitas mutu ikan yang 

tinggi, tidak akan terlaksana apabila belum di tunjang pemahaman 

tentang persyaratan sanitasi dengan baik. Dimana di TPI Muncar rata-

rata nelayan dan pedagang ikan yang menjadi responden belum 

memahami pengertian sanitasi, belum mengetahui adanya ketentuan 

perundang-undangan terkait persyaratan sanitasi, bahkan mengatakan 

bahwa tidak ada aturan seperti ini (persyaratan sanitasi) di TPI Muncar. 

sebanyak 50% dari responden nelayan, dan 70% dari responden 

pedagang ikandi TPI Muncar belum pernah mendapatkan sosialisasi 
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terkait sanitasi, dan belum pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan 

dengan sanitasibaik dari perintah, akademisi, maupun pihak lain. 

Sehingga kesadaran akan meningkatan kualitas mutu ikan yang tinggi 

namun memiliki pemahaman yang kurang terhadap persyaratan sanitasi, 

akan menyebabkan pelaku usaha menggunakan cara-cara yang salah 

untuk meningkatkan kualitas mutu ikan di TPI Muncar. 

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh 

Bronislaw Malinowski yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana 

Nurbani, teori efektifitas pengendali sosial atau hukum dengan 

menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi :144 

a) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara 

lain oleh suatu sistem pengendali sosial yang bersifat memaksa, yaitu 

hukum : untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem 

alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang 

diorganisasi oleh suatu negara; 

b) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-

kadang tidak ada; dan 

c) Dengan demikian apakah masyarakat primitif tidak ada hukum ? 

Berdasarkan teori yang disajikan oleh Bronislaw Malinowski dapat 

dianalisis bahwa dalam faktor kendala yang berkaitan dengan masyarakat 

di TPI Muncar yang belum memahami sanitasi sehingga cara yang 

digunakan untuk menjaga kualitas mutu ikan dengan cara yang salah, 

                                                             
144 Salim HsdanErlies Nurbani. Op.Cit.Hal. 304-305 
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sebenarnya dalam populasi masyarakat pelaku usaha di TPI Muncar 

sudah terbilang masyarakat modern dan  sudah ada aturan hukumnya. 

Namun yang menjadi kendala adalah pada populasi pelaku usaha tersebut 

masih memiliki pemikiran yang bersifat tradisional, sehingga fasilitas 

yang sudah modern, lingkungan yang sudah lebih maju, dan hukum yang 

telah ada menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seakan-akan 

hukum dan sarana prasarana yang menunjang tersebut tidak mendukung 

untuk melakukan  persyaratan sanitasi yang disebabkan dengan 

pemikiran tradisional daripada masyarakat tersebut. 

Menurut penulis hal tersebut dapat menjadi kendala dalam 

pelaksanaan persyatan sanitasi yang telah diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan di TPI Muncar. 

Selain mengenai pelaku usaha yang tidak memiliki pengetahuan 

dan pemahaman cara persyaratan sanitasi, hal tersebut dapat dikarenakan 

oleh kurangnya sosialisasi atau pelatihan terkait sanitasi yang diikuti. 

Seperti diuraikan diatas bahwa pelaksanaan persyaratan sanitasi 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan 

pemahaman yang baik dari pelaku usaha, sehingga tidak menggunakan 

cara yang salah dalam pengelolaan ikan. 

Namun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara 

dengan responden nelayan dan pegadang ikan di TPI Muncar, dalam hal 

ini nelayan dan pedagang ikan di TPI Muncar masih banyak ditemui 

yang belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait sanitasi dan belum 
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pernah mengikuti pelatihan terkait sanitasi. Dimana pemerintah 

seharusnya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha 

agar memahami dengan baik persyaratan sanitasi dan melaksanakannya. 

Namun inisiatif pemerintah tersebut sangat kurang dan tidak merata 

kepada seluruh elemen pelaku usaha.  

Berdasarkan teori efektifitas huku yang disampaikan oleh Fuller 

yang dikutip oleh Triana Sofiani, yang mengatakan bahwa setiap 

peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain) harus 

memenuhi eight principles of legality, yang salah satunya mengatakan 

bahwa peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak 

hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui 

undang-undang sesaat setelah diundangkan.145  

Fakta di TPI Muncar yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan 

dalam pemberian sosialisasi, dan masih terdapat banyak pelaku usaha 

yang belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait sanitasi. 

Sehingga jika dianalisa berdasarkan teori efektifitas yang disampaikan 

oleh Fuller diatas masih belum sesuai. Dimana dalam teori tersebut 

dijelaskan bahwa peraturan harus disosialisasikan secara layak, namun 

menurut penulis belum disosialisasikan secara layak, dimana seharusnya 

peraturan terkait sanitasi tersebut disosialisasikan kepada seluruh pelaku 

usaha dalam berbagai golongan sebagaimana telah dijelaskan dalam 

gambaran umum tanpa ada diskriminasi, namun faktanya hanya orang-

                                                             
145 Triana Sofiani. Op.Cit. Hal.3 
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orang atau golongan tertentu yang mendapatkan sosialisasi bahkan 

berkali-kali mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait sanitasi.  

Sedangkan secara layak menurut penulis harus dilakukan dengan 

metode yang efektif dan efisien serta berkala sehingga peraturan tersebut 

dapat dipahami oleh seluruh pelaku usaha di TPI Muncar yang 

melakukan pengelolaan ikan. Apabila peraturan tersebut tidak 

disosialisasikan dengan layak maka sangat wajar apabila pelaksanaan 

peraturan terkait sanitasi ini belum terlaksana, namun sangat disayangkan 

sebab hal ini akan sangat mempengaruhi keamanan, dan keselamatan 

umat manusia sebagai konsumen produk perikanan di TPI Muncar. 

Menurut penulis para pedagang dan nelayan di TPI Muncar yang 

belum pernah mendapatkan sosialisasi dan mengikuti pelatihan terkait 

sanitasi merupakan suatu kendala yang sangat mendasar.  

 
b. Fasilitas umum TPI Muncar yang sudah lengkap namun dengan 

pengelolaan yang kurang baik sehingga menjadi kendala pelaksanaan 
sanitasi di TPI Muncar 
 

Fasilitas TPI Muncar sudah lengkap namun apabila fasilitas-

fasilitas tersebut tidak dikelola dengan baik,maka akan menimbulkan 

permasalahan baru yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan sanitasi 

di TPI Muncarr. 

Seperti halnya fasilitas drainase yang menurut responden aliran 

pembuangan drainase bermuara ke laut dan ada yang mengatakan 

bermuara kesungai, menurut penulis kedua pendapat tersebut dapat 

menimbulkan masalah baru yakni pencemaran lingkungan dan perusakan 
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ekosistem laut/sungai. Dimana air laut yang ada didaerah TPI Muncar 

biasa digunakan oleh para pelaku usaha untuk penanganan ikan, seperti 

pencucian dan pengawetan. Apabila aliran dari drainase TPI Muncar 

mengalir ke laut maka hal tersebut dapat mencemari bahan yang 

digunakan penanganan ikan oleh pelaku usaha. 

Selain drainase terdapat beberapa fasilitas yang tidak dikelola 

dengan baik seperti toilet yang masih terlihat kumuh, tempat pencucian 

tangan yang tidak dilengkapi dengan pengering sekali pakai, tempat 

parkir kendaraan yang tidak diwajibkan sehingga kendaraan bebas 

memasuki area TPI Muncar, dan fasilitas tempat sampah. Fasilitas-

fasilitas tersebut yang tidak dikelola dengan baik oleh pelaku usaha dan 

pemerintah dapat menjadi faktor penghambat terlaksananya persyaratan 

sanitasi di TPI Muncar, sebab dapat memicu kontaminasi pada ikan yang 

dikelola di TPI Muncar. 

Berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto 

terdapat lima faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor hukum atau 

undang-undang, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan. 146  

Maka berdasarkan teori efektifitas hukum yang disampaikan oleh 

Soerjono Soekanto salah satu faktor efektifitas hukum adalah faktor sarana 

dan fasilitas, namun dalam TPI Muncar yang mana telah memiliki sarana 

dan fasilitas yang lengkap namun tidak dikelola dengan baik, maka dapat 

                                                             
146 Soerjono Soekanto. Op.Cit. Hal. 42 
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menjadi penghambat dalam pelaksanaan sanitasi pengelolaan ikan di TPI 

Muncar. 

c. Penegak hukum di TPI Muncar terkait pelaksanaan persyaratan 
sanitasi masih kurang tegas 

 

Faktor yang menjadi kendala menurut penulis selanjutnya adalah 

faktor penegakan hukum di TPI Muncar yang belum tegas. Bahkan 

belum pernah ada penegakan hukum di TPI Muncar oleh petugas atau 

pemerintah TPI Muncar terhadap pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran sanitasi. 

Dimana untuk para pelaku usaha yang tidak melaksanakan 

persyaratan sanitasi seharusnya mendapatkan sanksi yang berat, 

berdasarkan Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan, yaitu penjara pidana paling lama 2 tahun atau denda sebesar Rp. 

4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Apabila penegakan hukum tersebut 

dilakukan dengan tegas maka pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar akan 

terlaksana dengan baik. Sebagaimana fungsi dari suatu hukuman adalah 

untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar suatu aturan 

perundang-undangan. 

Menurut LawrenceM. Friedmen yang dikutip oleh Salim HS dan 

Erlies Septiana Nurbani, ada tiga unsuryang harus diperhatikan dalam 

penegakan hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan 

budaya hukum.147 

                                                             
147 Ibid. Hal. 305 
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Dalam hal penegakan hukum yang tidak tegas dan bahkan dapat 

dikatakan tidak adanya penegakan hukum dari pemerintah yang tidak 

berwenang, menunjukan bahwa peraturan terkait sanitasi ini tidak 

berjalan efektif, karena akan sangat tidak berguna adanya regulasi yang 

bagus namun pelaksanaan dari regulasi tersebut tidak berjalan.  

Selain pendapat dari Lawrence M. Friedman tersebut Soerjono 

Soekanto juga mengatakan bahwa salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan adalah faktor penegakan 

hukum. Sebagaiamana telah disampai oleh beberapa ahli tersebut 

mengatakan bahwa penegakan adalah faktor yang penting dalam 

pelaksanaan peraturan maka menurut penulis dengan penegakan hukum 

yang tidak tegas tersebut merupakan salah satu faktor utama yang 

menjadi kendala pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar. 

d. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi 

terkait pelaksanaan syarat sanitasi di TPI Muncar, kebiasaan dari para 

pelaku usaha di TPI Muncar yang melakukan pengelolaan ikan dengan 

cara yang salah seperti dikemukakan diatas dengan kebiasaan 

menggunakan bahan kimia MSG dan deterjen serta kebiasaan 

menggunakan peralatan coolbox berbahan sterofoam, kebiasaan merokok 

di area kerja. Hal tersebut merupakan kebiasaan atau perilaku yang 

sebenarnya salah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
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terkait persyaratan sanitasi, namun dianggap biasa dan wajar dilakukan 

oleh para pelaku usaha. 

Maka hal ini menurut penulis merupakan kebiasaan atau 

kebudayaan yang telah turun temurun namun salah sehingga dapat 

menjadi kendala dari pelaksanaan persyaratan sanitasi di TPI Muncar.  

2. Faktor Pendukung Implementasi Syarat Sanitasi Dalam Pengelolaan 
Ikan Laut Berdasarkan Keputusan Mentari Kelautan Dan Perikanan 
Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu 
Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, 
Dan Distribusi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar 
 
a. Saransa prasarana di TPI Muncar sudah lengkap 

Sarana prasarana di TPI Muncarseperti telah penulis uraikan diatas, 

dimana sarana yang ada di TPI Muncar yang berkaitan dengan sanitasi 

meliputi toilet yang terdiri dari 2 lokasi dan 7 ruangan, bangunan 

kios/lapak untuk pedagang ikan yang terbuat dari dinding yang mudang 

dibersihkan, lantai kios yang terbuat dari keramik dengan kemiringan 

kearah saluran drainase. Selain itu terdapat tempat pencucian tangan 

disetiap kios/lapak, dengan menggunakan air bersih yang bersumber dari 

galian sumur dengan kedalaman 100 meter dan PDAM. Sarana lain yang 

ada di TPI Muncar kondisi area lapak sudah menggunakan paving blok, 

terdapat tempat sampah disetiap sekitar 10 meter, terdapat drainase untuk 

saluran pembuangan limbah cair sisa pengelolaan ikan, alat penyemprot 

lantai, dan petugas kebersihan. 

Selain itu terdapat peralatan seperti timbangan untuk melakukan 

penimbangan hasil tangkapan nelayan, SPBU, terdapat juga tempat 
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parkir di depan sebelum pintu masuk area TPI Muncar dengan dilengkapi 

petugas keamanan yang menjaga kendaraan pengunjung.  

Fasilitas-fasilitas tersebut diatas menurut penulis sudah sangat 

lengkap guna menunjang pelaksanaan sanitasi di TPI Muncar, dimana 

mulai dari fasilitas yang digunakan untuk pengolahan ikan, sampai 

dengan fasilitas kebutuhan dari masyarakat yang melakukan kegiatan di 

TPI Muncar sudah tersedia. Sehingga semua itu menjadi salah satu faktor 

yang dapat menunjang pelaksanaan sanitasidi TPI Muncar. 

b. Substansi hukum mengenai persyaratan sanitasi sudah baik 

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan sanitasi, sebagai mana tercantum dalam ketentuan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2015, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013, menurut penulis telah sesuai dengan 

tujuan hukum. 

Dimana dalam suatu tujuan hukum bahwa menurut Prof Subekti 

S.H. Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban 

sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan148. 

Menurut penulis ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang sanitasi telah sesuai dengan tujuan hukum menurut 

Prof. Subekti,. SH. Dimana dalam ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur tentang sanitasi mensyaratkan berbagai persyaratan yang harus 

                                                             
148 No Name, Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, dalam http://www.lintasjari.com/, diakses pada 3 
Januari 2017, Pukul 16.10WIB. 

http://www.lintasjari.com/
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dipenuhi oleh pelaku usaha, guna menjaga keamanan, kesehatan, dan 

keselamatan masyarat. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka akan 

memberikan kemakmuran kepada pelaku usaha karena kelancaran 

usahanya dan memberikan kemakmuran dan kebahagiaan bagi 

masyarakat yang mengkonsumsi ikan dengan memenuhi persyaratan 

sanitas. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa keamanannya 

terjamin oleh pelaku usaha yang melaksanakan persyaratan sanitasi 

dengan benar. 

Sehingga menurut penulis ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur tentang persyaratan sanitasi dapat menjadi faktor pendukung 

untuk melaksanakan persyaratan sanitasi di TPI Muncar. 

 


