
1 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010 

TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN 

KEAMANAN HASIL PERIKANAN 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

HARKITNALIA 

NIM : 100565201374 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI 

TANJUNGPINANG 

2014 



1 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010 

TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN 

KEAMANAN HASIL PERIKANAN 

 

HARKITNALIA 

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

A B S T R A K 

 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak pada 

wilayah perbatasan. Propinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya terdiri dari pulau-

pulau terus berupaya semaksimal mungkin untuk pemberdayaan masyarakat 

didaerahnya khususnya yang berdiam dipesisir pantai, sehingga mampu 

menyokong perekonomian daerah ini. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau merupakan instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 

dominannya menangani segala sesuatu urusan pemerintah dalam bidang kelautan 

dan perikanan diharapkan dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan Sistem 

Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. 

 

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui Tentang 

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu 

Dan Keamanan Hasil Perikanan, dimana penelitian ini memfasilitasi UPI (Unit 

Pengolahan Ikan (UPI) dan Pemerintah daerah dalam mendorong terpenuhinya 

standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam perdagangan hasil perikanan 

sesuai tuntutan pasar internasional. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada konsep Van Meter dan Van 

Horn dalam Subarsono (2008:99) dan perlu dioperasionalkan sehingga menjadi 

sebuah variabel yang kongkrit. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang dengan teknik Purposive Sampling. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.  

 

Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 Oleh Dinas 

Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berjalan cukup baik. Dikatakan 

cukup baik dikarenakan masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 

masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapai di Dinas Kelautan dan 

Perikanan seperti yang paling penting adalah labor perikanan karena untuk 

menguji kelayakan sumber laut harus ada labor yang dapat memeriksa kelayakan 

konsumsi hasil laut tersebut, Jarangnya pembekalan yang dilakukan oleh Pihak 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau kepada mereka, padahal 

untuk mengetahui sistem jaminan mutu, keamanan dan pengawasan pengendalian 

mutu hasil perikanan sangat lah penting mereka ketahui. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan 
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IMPLEMENTATION OF MARINE AND FISHERIES MINISTER OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19 YEAR 2010 CONCERNING 

CONTROL OF QUALITY ASSURANCE AND SECURITY SYSTEM 

FISHERY 

 

HARKITNALIA 
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH 

 

A B S T R A C T 

 

 

Riau Islands Province is a province located in the border region. Riau The 

Province of Riau Archipelago is the one of the province is located in border 

region. The Province of Riau Archipelago  of which religion consist of the islands 

efforting as good as possible for the empowerment of the societies in its area that 

stay on the coast, so that being able to increase the economical in the area. The 

Department of Marine and Fisheries of Riau Archipelago is the instance of the 

government of the Province of Riau Archipelago that is dominant to manage the 

government’s affair within marine and fisheries field to be expected to succeed the 

implementation of the policy of the quality and safety assurance of the Fishery 

produce. 

The purpose of this research basically know how to implement the 

regulations of the Ministry of Marine and Fisheries of The Republic of Indonesia 

Number 19 in 2010 about the control of quality and safety assurance system 

where this research facilitates for The Fish Cultivation Unit  and the local 

government  in encouraging to fulfill the standart quality and safety of the fishery 

produce in the commerce of the fishery produce according to the International 

market demand. Discussion of this thesis by using the technic of descriptive 

qualitative with referring to the concept of Van Meter and Van Horn in Subarsono 

(2008:99) and being necessarily operated so that it becomes a concrete variable. 

There are some informants in this research about 5 persons by using technic of 

the Purposive Sampling. The analyzing data that is used in this research namely 

The analysis of Qualitative data. 

The final result of this research can be concluded that the implementation 

of the regulations of the Ministry of Marine and Fisheries Number 19 in 2010 by 

the Department of Marine and Fisheries of The Province of Riau Archipelago 

runs good enough. Being told that it’s good enough due to the problems should be 

paid attention and completed such as facilities and infrastructures that in the 

Department of Marine and Fisheries and the most important is Fishery 

Laboratorium for examining worthiness of marine resources  that can check out 

the worthiness to consume the marine resources, Seldom is debriefing undertaken 

by The Department of Marine and Fisheries of The Province of Riau Archipelago 

to them,whereas  to know the system of the quality assurance, safety and 

supervisory control of fishery produce is highly important to be known by them. 

 

Keyword : Policy, The Implementation of The Policy 
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A. Latar Belakang 

 Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. 

Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali 

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan yang 

begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi 

daerah untuk menjalankan kewenangannnya itu. Salah satu konsekuensinya 

adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan yang menjadi kewenangannya Sejalan dengan hal tersebut daerah 

otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-

sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 

  Secara umum pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam daerah tersebut. Tentu saja makna pembangunan daerah tersebut amat 

tergantung pada masalah fundamental yang di hadapi oleh daerah itu. 
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Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan 

oleh strategi pembangunan yang dipilih. Dalam konteks inilah pentingnya 

merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat. 

  Provinsi Kepri yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha atau 95,79 

persen dan daratan seluas 1.059.511,0 hektare atau 4,21 persen menyimpan 

potensi pengembangan perikanan budidaya atau akuakultur yang sangat besar, 

terutama budidaya laut (marikultur). Di daerah ini diperkirakan terdapat sekitar 

455.779,9 hektare areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, 

yang terdiri dari 54.672,1 hektare untuk marikultur pesisir atau coastal marine 

culture dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai atau offshore marine 

culture yang tersebar hampir di setiap kabupaten dan kota 

 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berupaya meningkatkan 

produksi ikan dari 360 ribu ton pertahun saat ini menjadi satu juta ton seiring 

tingginya potensi yang dimiliki dan besarnya permintaan. Sebagian besar 

wilayah Kepri atau sekitar 96 persen terdiri dari laut yang menyimpan banyak 

kekayaan sumber daya alam seperti ikan. Potensi perikanan di perairan Kepri 

diperkirakan lebih dari satu juta ton per tahun dan saat ini yang baru diproduksi 

hanya 360 ribu ton pertahun sehingga masih ada sekitar 640 ribu ton yang belum 

tergali secara maksimal. 

  Permintaan ikan budidaya dan ikan tangkap setiap tahun cenderung 

meningkat sehingga produksi ikan dari daerah ini harus terus ditingkatkan untuk 

memenuhi pasar tersebut sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.  

Tingginya potensi perikanan yang dimiliki Kepri, kata Sani sudah saatnya 



5 

 

diberdayakan dengan cara meningkatkan produksi ikan. Itu penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Saat ini saja, nilai ekspor ikan Kepri mencapai 126.667 dolar AS per 

tahun dan dari nilai ekspor tersebut pendapatan yang diterima Pemerintah daerah 

sekitar dua miliar rupiah pertahun. 

  Dalam era otonomi tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintahan di 

daerah dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 

semakin kompleks, dimana selain bertanggung jawab memberikan pelayanan 

dan pembangunan, pemerintah daerah juga harus aktif untuk melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek 

ekonomi. 

  Dari segi prospeknya, perikanan merupakan salah satu bidang yang 

mempunyai masa depan yang cukup baik karena berpotensi menampung 

berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja 

yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan 

memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. 

Untuk menjamin pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan 

berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta 

masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna 

dan berhasil guna. Semua kegiatan perikanan di Indonesia telah diatur oleh 

hukum. Tujuannya adalah untuk mengatur dan melindungi kegiatan perikanan 

dari pra produksi sampai hasilnya siap dan aman untuk dikonsumsi oleh 
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masyarakat, tak terkecuali pada standar mutunya. Untuk itu diadakan suatu 

pemeriksaan mutu untuk semua produk perikanan, baik ikan segar ataupun ikan 

olahan agar mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi 

kesehatan manusia. 

  Dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan 

yang dikonsumsikan dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam 

negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat- syarat hygienis, maka perlu 

adanya pemeriksaan mutu hasil perikanan. Proses pengolahan ikan dan produk 

perikanan tersebut wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, 

sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

PER.19/MEN/2010 Tentang sistem pengendalian sistem jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan.  

  Pengawasan dan pengendalian mutu adalah semua kegiatan menilai, 

memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, mem 

validasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka 

memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Setiap orang yang 

memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh 

Sertifikat Kelayakan. 

   Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak pada 

wilayah perbatasan. Propinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya terdiri dari 

pulau-pulau terus berupaya semaksimal mungkin untuk pemberdayaan 

masyarakat didaerahnya khususnya yang berdiam dipesisir pantai, sehingga 



7 

 

mampu menyokong perekonomian daerah ini. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau yang dominannya menangani segala sesuatu urusan pemerintah dalam 

bidang kelautan dan perikanan. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul 

penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Sistem 

Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan” 

B. Landasan Teoritis 

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai 

kebijakan  publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat 

terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, baik 

menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan, 

maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok 

sasaran). Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan 

kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi 

kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah 

akhir”. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam langkah awal 

pelaksanaan kebijakan adalah pengidentifikasian masalah serta formulasi terhadap  

kebijakan yang akan dirumuskan sehingga kebijakan itu dapat dijalankan sesuai 
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sasarannya. Tidak hanya itu pengawasan dan evaluasi adalah langkah akhir yang 

dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan untuk dijalankan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan 

implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau 

lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan progam 

yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak 

terhadap tercapainya tujuan. Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua 

setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) 

mengemukakan bahwa: 

“implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan 

adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh 

keputusan-keputusan kebijaksanaan.”  

 

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari 

kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan. 

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan 

lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. 

Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, 

pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi 

kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. 

Menurut pendapat di atas jelas dipaparkan bahwa dalam sebuah pelaksanaan 
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kebijakan juga terdapat proses dan tahapan agar kebijakan tersebut dapat 

mencapai tujuannya. Setelah kebijakan dikeluarkan, kemudian melihat dari 

sasaran kelompok kebijakan, apakah kebijakan memiliki suatu dampak dan 

apabila ditemukan kekeliruan atau kegagalan akan di lakukan revisi terhadap 

kebijakan tersebut. Lima langkah tersebut merupakan tahapan yang diharapkan 

jika semua tahapan dapat dilalui maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah 

mencapai tujuannya.  

 Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan 

proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya 

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat 

mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi maka 

kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan 

sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.  

 Implementasi akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi dapat dimulai dari kondisi 

abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan 

dapat berhasil. 

 Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : 

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 
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melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan 

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. 

 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil 

dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya 

perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. 

Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya 

dirampungkan struktur pelaksana kebijakan. Seperti pada implementasi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dibutuhkan para pegawai sebagai implementor kebijakan yang 

memiliki kualitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut, seperti para pegawai 

harus memahami isi, tujuan maupun sasaran kebijakan tersebut dibuat agar tidak 

terjadinya penyimpangan saat di implementasikan. 

 Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145) berpendapat bahwa 

“implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran nyata”. 

Iistilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan 

oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan Frangklin (dalam Winarno 

2007:145-146) mengatakan bahwa : 

 Implemantasi mencakup banyak kegiatan : 

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan 

tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-

sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. 

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar 

menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-reancana. 
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3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan 

mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk 

mengatasi beban kerja. 

4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-

kelompok target 

 

 Adapun penjelasan dari cakupan kegiatan implementasi sebuah kebijakan 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin di atas bahwa dalam 

menjalankan sebuah kebijakan harus memiliki sumber-sumber dalam menjalankan 

sebuah kebijakan adapun sumber yang dimaksud meliputi personil atau 

implementor, peralatan serta sarana penunjang keberhasilan suatu kebijakan. 

Implementor juga memberikan pelayanan tentang kegiatan atau apapun lainnya 

yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran nyata sebuah kebijakan. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam suatu 

kebijakan apapun itu bidangnya, faktor utama yang harus diperhatikan adalah 

bagaimana pengimplementasikan atau penerapan dari kebijakan yang dibuat atau 

diputuskan tersebut. Hubungan kajian ini dengan ilmu pemerintahan yang mana 

diketahui bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang berfungsi 

untuk mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

C. Hasil Penelitian 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak pada 

wilayah perbatasan. Propinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya terdiri dari pulau-

pulau terus berupaya semaksimal mungkin untuk pemberdayaan masyarakat 

didaerahnya khususnya yang berdiam dipesisir pantai, sehingga mampu 

menyokong perekonomian daerah ini. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau merupakan instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 
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dominannya menangani segala sesuatu urusan pemerintah dalam bidang kelautan 

dan perikanan. Pengawasan dan pengendalian mutu adalah semua kegiatan 

menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, 

mem validasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka 

memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Setiap orang yang 

memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh 

Sertifikat Kelayakan. 

Untuk membatasi ruang lingkup masalah penelitian sesuai dengan variabel 

dan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang nantinya akan 

diterapkan dalam melaksanakan pengukuran di lapangan, sehingga tidak terjadi 

perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian ini. Konsep-konsep tersebut 

dibuat agar hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat lebih mencapai tujuan, 

maka penulis membuat batasan pembahasan maka penulis mengacu pada 

pendapat yaitu pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2008:99) . 

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa dimensi yang akan dapat melihat 

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan 

Keamanan Hasil Perikanan ini dapat dilihat dari dimensi sebagi berikut : 

1.  Standar dan sasaran kebijakan. 

 Diambil kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan 

Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan sudah cukup jelas baik isi maupun 

tujuannya. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dimana 
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pengusaha belum mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut. Hal ini tidak 

seharusnya terjadi karena menurut Edward dalam Agustino (2008:151) 

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak 

ambigu dan membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan 

fleksiblitas dalam melaksanakan kebijakan. 

2. Sumber Daya 

 Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selaku 

implementor yang menjalankan peraturan tersebut sudah cukup baik. karena 

masih harus dilakukan peningkatan-peningkatan seperti dalam penggunaan 

peralatan kerja, dan terus menggali kemampuan dan pengetahuan mengikuti 

perkembangan. Tidak hanya itu pengetahuan harus disejalankan dengan 

kemampuan teknis saat melaksanakan pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat 

diperoleh dari pelatihan yang diberikan.  

 Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang dapat 

mendukung berjalannya kebijakan dengan baik, dimana jika implementasi suatu 

kebijakan didukung dengan sarana dan prasarana yang baik maka proses 

pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut akan lancar. Dapat diketahui 

kelengkapan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau selama ini hanya peralatan yang digunakan oleh pihak 

dinas untuk menguji kelayakan perikanan dimana memakan waktu yang lama 

sehingga menimbulkan asumsi dari pengusaha ikan akan kurangnya peralatan 
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perikanan dalam hal ini laboratorium pemeriksa kelayakaan yang dapat 

menghambat proses ekspor dan impor ikan bagi pengusaha 

3.  Hubungan antar organisasi 

 Hubungan antar organisasi dalam melaksanakan kebijakan haruslah tejalin 

dengan baik, antara satu dengan lainnya harus saling berkoordinas agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam melaksanakan pekerjaan. Pemaparan dari informan 

dapat diketahui bahwa pihak dinas selalu berkoordinasi dengan para pengusaha 

perikanan hanya saja yang menjadi permasalahan disini adalah dimana pihak 

pengusaha jarang memberikan laporan tentang kegiatan yang mereka lakukan 

kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang mana 

hal ini merupakan salah satu permasalahan dari kurangya koordinasi yang 

dilakukan antara kedua belah pihak. Untuk pertanyaan yang sama, senada dijawab 

oleh informan lain yang juga selaku pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau dimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas 

selalu dilakukan melalui komunikasi antara pengusaha dan pegawai yang 

bertugas. 

4.  Karekteristik Agen Pelaksana 

 Dari jawaban informan dapat diketahui bahwa struktur organisasi pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Keupauan Riau sudah dibuat dengan baik. 

Struktur organisasi dapat memberikan informasi yang akurat berkaitan dengan 

organisasi yang ada dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Keupauan 

Riau. Kebutuhan akan struktur organisasi dalam uraian kerja membentuk suatu 

panduan terhadap tugas, tanggung jawab dan wewenang yang akan diinformasi di 
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dalam uraian kerja tersebut. Uraian kerja itu sendiri menjadi bagian penting yang 

akan digunakan dalam melakukan proses penyusunan SOP yang ada dalam 

organisasi. Uraian kerja dapat secara tepat dan akurat membatasi ruang lingkup 

dari kegiatan yang termuat dalam job description yang dalam aktivitas proses 

kerja yang akan dijelaskan dalam SOP. 

5.  Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

 Dari hasil penelitian penulis menemukan pernyataan yang didapat dari 

wawancara informan bahwa bantuan memang belum merata sampai kepada 

nelayan padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan para nelayan untuk 

kebutuhan mereka melaut. Pemberdayaan ekonomi akan berhasil jika pemerintah 

khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga melihat 

dan mengupayakan bantuan-bantuan kepada nelayan dan memantau apa yang 

menjadi kebutuhan para nelayan. Ada beberapa bantuan yang sudah dilaksanakan 

oleh Dinas Kelautan dan Peikanan Provinsi Kepulauan Riau, seperti 

pembangunan sarana pengawetan ikan seperti tersedianya pabrik es dan pelabuhan 

perikanan untuk kemudahan dalam memperoleh ikan segar yang berkualitas 

tinggi. 

6.  Disposisi Implementor 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa kejujuran pegawai sangat penting dalam menjalankan 

setiap Peraturan yang berlaku. Pegawai tidak hanya dituntut untuk memahami dan 

tahu tentang peraturan tersebut tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya 

agar mencapai tujuan yang telah disusun. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan 
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Provinsi Kepulauan Riau selama ini pegawai masih bersikap wajar dan komit 

terhadap jalannya Permen tersebut. Tetapi seharusnya pegawai dilapangan juga 

diberikan insentif lebih untuk menjaga pihak luar masuk memberikan kesempatan 

pegawai untuk tidak jujur. Karena apabila insentif yang diberikan cukup dan 

sesuai pegawai akan lebih bersemangat untuk bekerja dan merasa memiliki 

tanggungjawab yang besar. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diolah pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 

2010 Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berjalan 

cukup baik. Dikatakan cukup baik dikarenakan masih ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan guna kelancaran Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari. 1. masih banyak 

sarana dan prasarana yang harus dilengkapai di Dinas Kelautan dan Perikanan 

seperti yang paling penting adalah labor perikanan karena untuk menguji 

kelayakan sumber laut harus ada labor yang dapat memeriksa kelayakan konsumsi 

hasil laut tersebut. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang 

dapat mendukung berjalannya kebijakan dengan baik, dimana jika implementasi 

suatu kebijakan didukung dengan sarana dan prasarana yang baik maka proses 

pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut akan lancar 
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Jarangnya pembekalan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau kepada mereka, padahal untuk mengetahui 

sistem jaminan mutu, keamanan dan pengawasan pengendalian mutu hasil 

perikanan sangat lah penting mereka ketahui. Dinas Kelautan dan Perikanan 

sangat berperan dalam meningkatkan potensi perikanan khususnya di Provinsi 

Kepulauan Riau. Banyaknya hasil laut khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau merupakan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjaga 

serta melestarikan agar tetap terawat. Untuk melancarkan tugas pokok dan 

fungsinya tesebut mereka harus memberikan pembekalan kepada mitra kerja 

mereka seperti para pengusaha perikanan 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 

adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 Oleh Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau antara lain 1. Sebaiknya pihak Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melengkapi sarana dan 

prasarana kantor yang meliputi laboratorium pengujian kelayakan mutu perikanan 

serta peralatan-peralatan labor tersebut. 3. Pembekalan seharusnya dilakukan 

kepada pihak yang menjadi mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau, hal ini nantinya akan memberikan dampak baik bagi 

implementor agar dapat mensukseskan jalannya kebijakan tersebut 
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