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ABSTRAK 
 
Luthfia Zauma 

Implementasi Kebijakan Tentang Yodisasi Terhadap Mutu Garam  pada Industri 

Garam Skala Kecil di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, 

V + 136 halaman  +  4 tabel  + 8 gambar  + 19 lampiran 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu garam yang di produksi oleh 

produsen garam serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan tentang yodisasi dan pengadaan garam beryodium di Kecamatan Kaliori 

Kabupaten Rembang. 

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan para informan awal yang di 

tentukan dengan teknik purposive sampling yaitu dari Kepala Seksi Usaha Industri Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang, Kepala Bidang 

Pemerintahan, sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Rembang, Pemilik Perusahaan 

Garam, dan Petani garam dengan jumlah informan seluruhnya 6 orang. Instrumen 

penelitian adalah peneliti sendiri dengan alat bantu panduan wawancara dan 

pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data penelitian 

menggunakan model analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan tentang yodisasi dan 

pengadaan garam beryodium di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang belum berjalan 

maksimal. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tentang 

yodisasi dan pengadaan garam beryodioum antara lain: Komunikasi yang belum berjalan 

optimal, kurangnya informasi dari petugas mengenai isi kebijakan, perbedaan persepsi 

antara petugas dan produsen serta tidak tegasnya pengawasan terhadap pelanggaran yang 

terjadi. 

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah sosialisasi merk dagang garam yang 

terjamin kualitasnya dan meningkatkan bantuan alat yodisasi. 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Yodisasi, Garam beryodium 

Kepustakaan : 45 (1979-2014) 
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ABSTRACT 
 
Luthfia Zauma 

Implementation Of Policy About Iodization Toward Salt Quality At Small Scale Of 

Salt Industry In Kaliori Subdistrict, Rembang Regency, 

V + 136 pages + 4 tables + 8 images + 19 attachments 

 

 The aim of this research is to study salt quality produced by salt producer and 

analizes supporting factors and inhibiting factors policy implementation of iodization dan 

levying iodized salt in Kaliori Subdistrict, Rembang Regency. 

This type of research is, technical collecting data by in-depth interview, the firs 

informan were selected by Sampling Purposive Method. They are form Head of Labor 

Industry Section Trade and Industry Departement of Rembang Regency, Head of 

Goverment, Social, and Culture Section Planning and Development Committee of 

Rembang Regency, Salt Producer, Salt Farmer, altogether amout to 6 peoples. The 

instrument tools used for this research are researcher itself and Interview guide, collecting 

data from interview result, documentation. The techiques analyze of research data use 

Interactive model analyzes. 

The results of this research are the policy implementation of iodization dan 

levying iodized salt in Kaliori Subdistrict, Rembang Regency not works maximally yet. It 

can be seen from the orientation of goverment and  the realization talked about that were 

not appropriate with that expected after policy was acceptable. There are many supporting 

factors and inhibiting factors of policy implementation of iodization dan levying iodized 

salt, they are communications which not worked optimally yet, Lack of information about 

a policy from officer, the perception differences between producer and officer and not 

explicitly controling and monitoring about infraction. 

The advice can be given is salt brand secured sosialization and improve assist of 

iodization tools. 

 

Keywords : Implementation of policy, Iodization, iodized salt 

Literatute : 45 (1979-2014)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Yodium merupakan mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh untuk sintesis 

hormon tiroid yang berperan penting dalam metabolisme di dalam sel. 

Kekurangan yodium merupakan masalah yang serius mengingat dampaknya 

sangat besar terhadap kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia 

(Setyawan H, 2013: 2). Selain berupa pembesaran kelenjar gondok dan hipotiroid, 

kekurangan yodium pada wanita hamil mempunyai risiko terjadinya abortus, lahir 

mati, sampai cacat bawaan, sedangkan pada bayi yang lahir akan mengakibatkan 

gangguan perkembangan syaraf, mental dan fisik yang disebut kretin. Semua 

gangguan ini dapat berakibat pada rendahnya prestasi belajar anak usia sekolah, 

rendahnya produktifitas kerja pada orang dewasa serta timbulnya berbagai 

permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang dapat menghambat pembangunan 

(Departemen Kesehatan RI, 2005 ). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, secara keseluruhan 

(perkotaan dan pedesaan) rumah tangga yang mengonsumsi garam mengandung 

cukup yodium mencapai 62,3%, yang mengonsumsi garam kurang mengandung 

yodium sebesar 23,7% dan yang tidak mengandung yodium sebesar 14,0%. 

Angka tersebut masih jauh dari pencapaian Universal Salt Iodization (USI) dan 

Indonesia Sehat, yaitu 90% rumah tangga mengonsumsi garam beryodium dengan 

kandungan yodium yang cukup secara berkesinambungan. Berkaitan dengan itu 

1 



19 

 

19 

 

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor : JM.03.03/BV/2195/09 tertanggal 3 Juli 2009, mengenai Percepatan 

Penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium yang antara lain 

menginstruksikan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar 

meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan garam 

beryodium dan menghentikan suplementasi kapsul minyak yodium pada sasaran 

(WUS, ibu hamil, ibu menyusui dan anak SD/MI). Hal ini diperkuat dengan 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium 

sebagai upaya Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

di Indonesia. 

Keppres No. 69 Tahun 1994 yang mengatur mengenai pengadaan garam 

beryodium menyebutkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat dari 

kekurangan yodium melalui kegiatan Yodisasi garam. Hakekat dari regulasi 

tersebut adalah bahwa garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan 

konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan 

adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).  

Upaya mempercepat pencapaian konsumsi Garam Beryodium Untuk Semua 

atau Universal Salt Iodization (USI), pemerintah melakukan pemenuhan garam 

nasional yang dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi produksi 

garam nasional, perbaikan kualitas, perbaikan tata niaga untuk mendukung 

pencapaian stabilitas dan kesesuaian harga, serta dukungan sarana dan prasarana, 

2 
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dan aspek lain yang  menjadi perhatian adalah upaya pemenuhan garam 

beryodium untuk  kebutuhan konsumsi yang sesuai dengan SNI. Garam 

beryodium yang memenuhi syarat SNI didukung dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang 

Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium. 

Di Indonesia terdapat 11 wilayah sentra produksi garam, yaitu Pati, 

Rembang, Demak (Jateng), Indramayu dan Cirebon (Jabar), Sampang, 

Pamekasan, Pasuruan (Jatim), Jeneponto (Sulsel), Bima (NTB), Kupang (NTT). 

Total produksi garam nasional dari ke-11 propinsi sentra produksi garam tersebut 

pada tahun 2000 mencapai 902.752 ton (Kementerian Perindustrian, 2004). Dari 

seluruh sentra garam yang ada di Indonesia, Jawa Tengah menjadi sentra produksi 

garam tingkat nasional karena memproduksi garam terbanyak untuk kebutuhan 

garam nasional. 

Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra garam yang ada di 

wilayah Jawa Tengah dengan pesisir yang memiliki luas lahan garam sebanyak 

1.515,24 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4.120 orang yang bekerja disektor 

ini atau sebagai produsen garam. Pada tahun 2013 produksi garam di Rembang 

mencapai 107.121,09 ton atau sekitar 6,8 persen dari kebutuhan garam nasional 

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2013). 

 Hasil penelitian Uji kandungan yodium dalam garam dapur yang beredar 

oleh Sumandi dari UNNES pada tahun 2007 di Kabupaten Rembang menunjukan 

bahwa bahwa 13 merek dagang garam rumah tangga yang ada di Rembang tidak 
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mengandung yodium. Hal ini berbeda dari label setiap kemasan yang menuliskan 

“mengandung KIO3 30-80ppm” atau “beryodium. 

        Dengan kapasistas produksi yang sangat besar dan daerah 

pemasaran yang cukup luas akan sangat berbahaya jika garam yang diedarkan ke 

masyarakat bukan garam beryodium atau tidak memenuhi SNI. Berdasarkan data 

temuan ini, produksi garam yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 

masih relatif rendah atau belum memenuhi SNI. 

 Mendukung adanya Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang 

Pengadaan Garam Beryodium sebagai upaya Penanggulangan Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium di Indonesia, Kabupaten Rembang sebagai salah satu sentra 

garam di Jawa Tengah berkomitmen untuk memberantas GAKY melalui program 

pengawasan peredaran garam beryodium sesuai standar SNI yang telah disepakati 

oleh tim pemberantasan GAKY. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi  Kebijakan Tentang Yodisasi 

Terhadap Mutu Garam Pada Industri Garam Skala Kecil di Kecamatan Kaliori 

Kabupaten Rembang”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Besarnya akibat yang ditimbulkan dari kekurangan konsumsi zat gizi mikro 

yodium dan masih banyak garam konsumsi yang belum mengandung cukup 

yodium sesuai dengan SNI (>30 ppm) beredar di Kabupaten Rembang padahal 

daerah tersebut merupakan salah satu sentra garam terbesar di Jawa Tengah. Jawa 
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Tengah sendiri produsen/ penghasil garam utama tingkat nasional karena 

memproduksi garam terbanyak untuk kebutuhan garam nasional. Atas dasar 

pemikiran tersebut, maka di dapat rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana mutu garam yang di produksi oleh produsen garam skala kecil 

di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang? 

2. Faktor apa saja yang mendukung implementasi kebijakan tentang yodisasi 

di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang? 

3. Faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan tentang 

yodisasi di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang? 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu : 

1. Mengetahui mutu garam yang di produksi oleh produsen garam skala kecil 

di Kecamatan Kaliori kabupaten Rembang. 

2. Mengetahui faktor yang mendukung implementasi kebijakan tentang 

yodisasi di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. 

3. Mengetahui faktor yang menghambat  implementasi kebijakan tentang 

yodisasi di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1.4.1 Dinas Terkait 

      Sebagai bahan informasi dan acuan yang dapat digunakan dalam pembuatan 

rumusan kebijakan yang akan diambil menyangkut pengadaan garam beryodium 

dan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kinerja aparat agar lebih baik. 
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1.4.2 Produsen Garam 

Memberikan informasi kepada produsen garam tentang pentingnya 

memproduksi garam beryodium sebagai salah satu program pemerintah dalam 

menanggulangi GAKY yang ada di Indonesia. 

1.4.3 Peneliti 

Menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian tentang 

implementasi sebuah kebijakan serta mampu menganalisis faktor pendorong dan 

penghambat khsusnya tentang Yodisasi Garam dan seberapa besar pengaruh 

Produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. dalam menghasilkan 

garam beryodium yang baik sebagai salah satu usaha untuk mengurangi 

prevalensi GAKY di Indonesia. 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

      Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya (Tabel 1.1) 
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Tabel 1.1. Penelitian-Penelitian yang Relevan dengan Penelitian Ini 

 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Studi 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengadaan 

Garam 

Beryodium di 

Kecamatan 

Batangan 

Kabupaten 

Pati 

Devita 

Ayu 

Mirandati 

2007 

Kec. 

Batangan 

Kab. Pati 

Indepth 

Interview  

Komunika

si 

Sumber 

daya 

Sikap 

Faktor 

lain yang 

berpe-

ngaruh 

dalam 

imple-

mentasi 

Pertama: 

Implementasi 

Keppres No. 

69 Tahun 

1994 tentang 

Pengadaan 

Garam 

Beryodium di 

Kec. 

Batangan 

Kab. Pati 

berjalan 

kurang 

maksimal 

dikarenakan 

target dan 

realisasi 

belum sesuai. 

Kedua: 

Faktor yang 

mendorong 

dan 

menghambat 

implementasi 

Keppres No. 

69 Tahun 

1994 antara 

lain: 

komunikasi 

yang kurang 

optimal, 

kurangnya 

kemampuan 

petugas dalam 

penguasaan 

informasi dan 

cara  

komunikasi, 

perbedaan  

persepsi 
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Lanjutan tabel 1.1 

 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

      antara 

produsen dan 

petugas dalam 

memahami isi 

kebijakan, dan 

lemahnya 

penegakan 

hukum 

terhadap 

produsen 

garam yang 

tidak mentaati 

peraturan. 

Ketiga: 

Strategi 

optimalisasi 

implementor 

dalam 

pengadaan 

garam 

beryodium 

dalam 

menangani 

faktor 

penghambat 

belum ada. 

2. Analisis 

Implementasi 

Kebijakan 

Pemerintah 

dalam 

Penghentian 

Suplementasi 

Kapsul 

Iodium di 

Kabupaten 

Magelang 

Styawan 

Heriyan-

to 

2013 

Kabupaten 

Magelang 

Observasio

nal 

Sasaran 

dan tujuan 

kebijakan 

Sumber 

daya 

Komunika

si 

Karakteris

tik badan 

pelaksana 

Lingku- 

Implementasi 

kebijaan di 

Kabupaten 

Magelang 

ditemukan 

bahwa standar 

pelaksanaan 

belum jelas 

bagi 

pelaksana, 

kurangnya 

komunikasi 

dan 

koordinasi, 

belum adanya  
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Lanjutan tabel 1.1 

 

No. Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

     -ngan 

6. Sikap 

Pelaksana 

SOP untuk 

petunjuk 

pelaksanaan, 

dan dukungan 

masyarakat 

yang kurang. 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa 

variabel 

sasaran dan 

tujuan, 

sumber daya, 

komunikasi, 

karakteristik 

badan 

pelaksana, 

lingkungan, 

dan sikap 

pelaksana 

sangat 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

implementasi 

kebijakan 

 

1.6 RUANG LINGKUP 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliori Kabupaten Rembang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini meliputi materi Kebijakan Pemerintah tentang Yodisasi 

garam dan peran serta Industri garam dalam membantu pemerintah dalam 

menjalankan program penanggulangan GAKY. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH 

Pengertian kebijakan pemerintah prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan 

yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah 

usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. 

Sedangkan kebijakan pemerintah mempunya pengertian baku yaitu keputusan 

yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu 

yang menyangkut kepentingan umum (Anonimous, 1992). 

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan 

dapat terbagi 2 (dua) yaitu : 

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan  

mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. 

2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat  

umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis. 

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai  

bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan  

Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain - lain. Sedangkan jika  

kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan  

Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. 
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Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut : 

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. 

2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku. 

3. Berorientasi ke masa depan. 

4. Berpedoman kepada kepentingan umum. 

5. Jelas dan tepat serta transparan. 

6. Dirumuskan secara tertulis. 

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa 

tingkatan yaitu : 

1. Kebijakan Nasional 

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk  

mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN.  

Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden  bersama-

sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan dapat berupa : 

1) UUD 1945 

2) Ketetapan MPR 

3) Undang-Undang 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh 

Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelahmendapat persetujuan 

DPR. 
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2. Kebijaksanaan Umum 

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan 

menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuanyang bersifat garis besar 

dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai 

pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna 

mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan 

sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum 

tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya 

Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta InstruksiPresiden 

(Inpres). Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut 

merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam 

suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. 

Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden para 

Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan LPND sesuai 

dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa 

Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND). 

3. Strategi Kebijakan 

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat 

setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa Surat Keputusan yang 

mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sSumber 

Daya Manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi 

yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komperhensif untuk mencapao 

ssasaran yang telah ditentukan atau alat dengan nama tujuan akan dicapai. 
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2.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Riant 

Nugroho mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan dan yangtidak dikerjakan oleh pemerintah” (2006 : 4). Selain itu, ia 

juga mengatakan  bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapatmencapai tujuannya (2006 : 158). 

Meter dan Horn (1975) dalam Wahab (2001) merumuskan proses 

implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

olehindividu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 

atauswasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan”. 

Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Wahab (2001) menekankan 

bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan 

publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi baru terjadi selama proses 

legitimasidilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati. 

Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan. 

Ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki 

relevansi, yaitu: (1) memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program, 

sehingga dapat dideteksi apakah program berjalan sesuai dengan yang telah 

dirancang, serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang 
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ditimbulkan, (2) memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih 

efektif. Udoji (1981) dalam Wahab (2001 : 59) dengan tegas mengatakan bahwa 

“The execution of policies is as important of not more important than policy- 

making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are 

implemented” (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan 

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatankebijaksanaan. Kebijaksanaan-

kebijaksanaan akan sekedar berupa impian ataurencana bagus yang tersimpan rapi 

dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). 

Islamy (1991), menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pejabat dan badan-

badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan negara, tetapi juga 

dalam pelaksanaan kebijakan. Keduanya sama-sama penting, tetapi dalam 

kenyataannyabanyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan 

peranannya dalam perumusan kebijakan, kurang dalam implementasi kebijakan, 

dan masih lemah sekali dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan baru kepada 

masyarakat. Hal tersebutmenyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan. 

Jeleknya proses  komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas 

pelaksanaan kebijaksanaan negara (1991 : 107-108). 

Anderson ( 1979 : 92-93). mengemukakan bahwa implementasi kebijakan 

dapat dilihat dari empat aspek, yaitu “Who is involved in policy implementation, 

the nature of administrative process, compliance with policy, and the effect of 

implementation on policy content and impact” (siapa yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan, dasar dari proses administrasi, kepatuhan kepada 
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kebijakan, dan dampak implementasi pada isi kebijakan dan pengaruh dari 

kebijakan tersebut) 

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan 

selalui didahului oleh penentuan unit pelaksana (Governmental Units), yaitu 

jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang 

paling rendah. Aspek lain yang penting dalam implementasi kebijakan menurut 

Anderson adalah kepatuhan. Kepatuhan yaitu perilaku yang taat hukum. 

Kebijakan selalu berdasarkan hukum atau peraturan tertentu, maka pelaksanaan 

kebijakan juga harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Untuk menumbuhkan 

kepatuhan dalam implementasikebijakan, diperlukan sistem kontrol dan 

komunikasi yang terbuka, serta penyediaan sumber daya untuk melakukan 

pekerjaan. 

Dari berbagai pandangan para ahli tentang konsep implementasi, maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan 

sebuah tahapan yang sangat penting sebagai bentuk penterjemahan (baik tujuan, 

sasaran serta cara) dari pernyataan-pernyataan kebijakan yang dihasilkan oleh 

sistem politik yang kemudian ditransformasikan ke dalam tindakan-tindakan nyata 

yang dilakukan pemerintah atau pejabat publik dalam rangka mencapai maksud 

dan tujuan-tujuan dengan cara pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki 

dalam pencapaian dan ditujukan bagi kepentingan publik. 
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2.3 PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN PUBLIK 

 Beberapa pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik adalah 

Pendekatan secara top-down, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke 

bawah. Dalam proses implementasi peran pemerintah sangat besar, pada 

pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah pembuat keputusan merupakan aktor 

kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehinga para pembuat 

keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah 

maupun subsistem-subsistem kebijakan yang lain. Yang kedua adalah pendekatan 

secara bottom-up, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). 

Pendekatan bottom-up didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong 

masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih 

melibatkan pejabat pemerintah namun ganya ditataran rendah. Asumsi yang 

mendasari kebijakan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam 

lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan 

suatu mekanisme untuk bergrak dari level birokrasi paling bawah sampai pada 

pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat. 

 Dalam pelaksanaanya implementasi kebijakan publik memerlukan model 

implementasi yang berlainan, karena ada kebijakan publik yang perlu 

diimplementasikan secara top-down atau secara bottom-up. Kebijakan-kebijakan 

yang bersifat top-down adalah kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan 

dengan keselamatan negara, seperti kebijakan antiterorisme, berbeda dengan 
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kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan secara bottom-up, yang 

biasanya berkenaan dengan hal-hal yang secara tidak langsung berkenaan dengan 

national security, seperti kebijakan alat kontrasepsi, padi varietas unggul, 

pengembangan ekonomi nelayan dan sejenisnya. 

 Dalam implementasi sebuah kebijakan pilihan yang paling efektif adalah 

jika kita bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang 

partisipasif, artinya bersifat top-down dan bottom-up. Model ini biasanya lebih 

dapat pberjalan secara efektif, berkesinambungan dan murah, bahkan dapat juga 

dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat national security. 

 Dalam penelitian ini pendekatan yng paling sesuai adalah pendekatan 

secara partisipatif dimana kebijakan yng telah dibuat oleh pemerintah dapat 

direspon dengan baik oleh masyarakat. Satu hal yang paling penting adalah 

implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu 

sendiri. (Riant Nugroho, 2006) pada prinsipnya harus memenuhi „empat tepat‟ 

dalam rangka keefektifan implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat 

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah 

bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. 

2. Ketepatan Pelaksana 

Aktor implementasi bukan hanya pemerintah, ada tida lembaga yang dapat 

menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-
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masyarakat/swasta atau implementasi yang diswastakan (privatization atau 

contracting out) 

3. Ketepatan target implementasi 

Ketepatan disini berdasarkan atas tiga hal, yaitu : pertama, apakah target 

yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang 

tindih dengan intervensi yang lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap 

untuk diintervensi ataukah tidak, ketiga, apakah intervensi implementasi 

kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya 

4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat 

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu (1) lingkungan 

kebijakan, merupakan interaksi diantara lembga perumus kebijakan dan pelaksana 

kbijakan dan lembagalain yang terkait; (2) lingkungan eksternal kebijakan yang 

terdiri atas public opinion, persepsi publik akan kebijakan dan implementasi 

kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi dari 

lembaga-lembag strategis dalam masyarakat. 

2.4 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal beberapa model, antara lain : 

2.4.1 Model George C. Edwards III 

Menurut George C. Edwars, keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengarugi oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, 

(4) Struktur Birokrasi. 
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Sumber : Subarsono, 2005 : 91 

Gambar 2.1 Hubungan Variabel yang mempengaruhi implementasi 

Keterangan : 

1. Komunikasi 

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksanakebijakan 

dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan 

pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. 

Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya. 

Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan 

kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika 

pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan 

menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan 

implementornya. 

2. Sumber Daya 

Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan 

kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika 

pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan 
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menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan 

implementornya. 

3. Disposisi  

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika 

pelaksana kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar 

kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit 

dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien. 

2.4.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle 

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua 

variabel utama yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup: (1) 

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan 

dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat 

kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. 

Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang 

berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
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Sumber : Subarsono, 2005 : 94 

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle 

 

2.4.3 Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

Meter dan Horn (1975) (dalam Subarsono, 2005:99) ada lima variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) 

sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) 

karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan 

terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, 
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maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara 

para agen implementasi. 

2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik 

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya nonmanusia 

(non- human resources). 

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

4. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur 

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

5. Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

6. Disposisi implementor. Mencakup tiga hal, yakni: (a) respon implementor 

terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya melaksanakan 

kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; dan (c) intensitas 

disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor. 
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Sumber : Subarsono, 2005 : 100 

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

 

2.4.4  Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) (dalam Subarsono 2005:94), ada 

tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) 

karakteristik dari masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik 

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation); (3) 

variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementations). 

Karakteristik masalah: 

1. Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan 

dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah 

tidaknya suatu program diimplementasikan. 

2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah 

diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen, 
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maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok 

sasaran berbeda. 

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program sulit 

diimplementasikan apabila sasarannya semua populasi, dan sebuah program 

lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu 

besar. 

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program yang bertujuan 

memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mudah 

diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat. 

Karakteristik kebijakan: 

1. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan 

mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan 

menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi 

kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. 

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang 

memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, 

walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. 

3. Alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan 

dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta 

memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya. 

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi 

pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi 
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vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi 

program. 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi 

masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang 

tidak melibatkan masyarakat. 

Lingkungan kebijakan: 

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima 

program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan 

tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan 

implementasi program. 

2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan 

insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan 

yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik. 

3. Sikap kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih dapat 

mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: (1) dapat 

melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui 

berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok 

pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana 

secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja 
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badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan 

legislatif. 

4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat 

pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan 

merealisasi prioritas tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap-tahap dalam proses implementasi (variabel tergantung) 

 

 

 

Sumber : Subarsono, 2005 : 95 

Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier 
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2.4.5 Model  G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-

program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut 

diantaranya: 

1. Kondisi lingkungan  

Kondisi Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang 

dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan 

penerima program. 

2. Hubungan antar organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program 

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya 

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

resources). 

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah 

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi 

suatu program. ( Subarsono, 2005:101). 
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Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 

tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang 

diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan 

dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-

program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan 

nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa 

memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan 

pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang 

berbedabeda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi 

dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan 

Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua 

bantuan financial pemerintah kepada individu perusahaan, dan organisasi. Maksud 

dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai 

aktivitas (Subarsono, 2005:109). 
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Sumber : Subarsono, 2005 : 102 

Gambar 2.5 Model Implementasi Cheema dan Rondinelii 

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada model 

implementasi kebijakan. Ada dua model implementasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu model implementasi George Edwards III (komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi), dan model Implementasi G. 

Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (kondisi lingkungan, hubungan antar 

organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana). 
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Dari ketiga model implementasi yang telah dijelaskan tersebut, fokus dalam 

penelitian mengenai studi implementasi kebijakan iodisasi garam beryodium di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang meliputi komunikasi, sumberdaya, 

kondisi lingkungan, dan disposisi. 

2.5  KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG YODISASI 

Menurut SK Mentri Kesehatan No. 77/M/SK/5/1985, produsen garam harus 

melakukan yodisasi garam konsumsi sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu 

minimal 30-90 ppm. (BPI,  1985). 

Keppres No. 69 Tahun 1994 yang mengatur mengenai pengadaan garam 

beryodium menyebutkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat dari 

kekurangan yodium melalui kegiatan yodisasi garam. Hakekat dari regulasi 

tersebut adalah bahwa garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan 

konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan 

adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

Secara umum kebijaksanaan pemerintah dibedakan antara garam untuk 

keperluan industri dan garam untuk keperluan konsumsi. Untuk keperluan 

konsumsi, kebijakan Pemerintah tertuang dalam Keppres N0. 69/1994 dan 

peraturan pelaksanaannya diterbitkan oleh Departemen/Instansi terkait antara lain 

telah terbit SK Menteri Perindustrian tentang penerapan wajib SNI, persyaratan 

teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium serta 
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pembentukan Komite Nasional Garam. Pokok-pokok Keppres No. 69/1994 adalah 

sebagai berikut : 

1. Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau 

ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan adalah garam 

beryodium yang telah memenuhi SNI dan wajib dikemas dan diberi label. 

2. Garam yang belum memenuhi syarat untuk diyodisasi wajib terlebih dulu 

diolah melalui proses pencucian. Pencucian, yodisasi, pengemasan dan 

pelabelan garam beryodium dilakukan oleh PT. Garam (Persero) dan Badan 

Hukum Swasta dan Koperasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. 

Untuk lebih mempertegas peraturan mangenai Standar Nasional Indonesia, 

pemerintah selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 

29/M/SK/2/1995 tanggal 16 Februari 1995 tentang pengesahan dan penerapan 

SNI dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam pokok 

produk industri. Industri yang harus menerapkan SNI tersebut adalah: 

1. Semen Portland     SNI 15-2049-1994/revisi 1993 

2. Semen Portland Pozolan    SNI 15-0302-1994/revisi 1989 

3. Semen Pozolan Kapur    SNI 15-0301-1989 

4. Semen Portland Campur    SNI 15-3500-1993 

5. Ban Mobil Penumpang    SNI 06-0098-1987 

6. Ban Truk dan Bus     SNI 06-0099-1987 

7. Ban Truk Ringan     SNI 06-0100-1987 

8. Ban Sepeda Motor     SNI 06-0101-1987 

9. GARAM KONSUMSI    SNI 01-3556-1994 
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10. Berat Lapisan Timah pada Kaleng Baja  SNI 19-2652-1992  

Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 

77/M/SK/5/1995 tanggal 4 Mei 1995 yang mengatur tentang persyaratan teknis 

pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium. Beberapa aturan pokok 

di dalamnya adalah : 

1. Persyaratan kualitas garam bahan baku 

2. Proses pencucian garam wajib dilakukan di sentra produksi garam 

3. Persyaratan teknis pengolahan garam beryodium yang meliputi persyaratan 

teknis pencucian garam dan persyaratan teknis yodisasi garam antara lain 

mengatur ketentuan proses, ketentuan peralatan serta persyaratan pengemasan 

dan perlabelan. 

4. Pemberlakuan izin usaha tetap industri garam beryodium Kemudian SK 

Menteri Perindustrian No. 78/M/SK/5/1995 tanggal 4 Mei 1995 dikeluarkan 

sebagai pelaksanaan dari Keppres No. 69 tentang pengadaan garam beryodium 

yang memerlukan pembentukan Komite Nasional Garam. Pembentukan komite 

ini mencakup pembentukan Komite Nasional Garam (KNG) Tingkat Pusat dan 

KNG Tingkat I dan Tingkat II. Pembentukan KNG tersebut sebagai pengganti 

SKB Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan 

Menteri Dalam Negeri Tahun 1995. Menyusul keluarnya SK. Menteri 

Perindustrian No. 78/M/SK/5/1995 Jawa Tengah sebagai salah satu daerah 

penghasil garam rakyat terbesar juga mengeluarkan SK. Gubernur Kepala 

Tingkat I Jawa Tengah No. 511.1/155/1995 tanggal 11 Oktober 1995 tentang 

Pembentukan Komite Nasional Garam Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah, 
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Tugas Komite Nasional Garam Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah adalah 

: 

1) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional 

Garam Tingkat Pusat dalam rangka pengawasan Pengadaan Garam B 

2) Merumuskan kebijakan operasional sesuai dengan kebutuhan, guna 

menunjang kebijaksanaan Komite Nasional Tingkat Pusat dan 

berpedoman kepada Kebijaksanaan Komite Nasional Garam Tingkat 

Pusat beryodium. 

2.6 IODISASI 

Program yang telah dicanangkan oleh pemerintah secara Universal dan 

ditargetkan pada akhit tahun 1998. Iodisasi merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka prevalensi GAKI dengan cara 

fortifikasi iodium kedalam garam. 

Fortifikasi pangan adalah penambahan satan atau lebih zat gizi (nutrient) 

kepangan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat 

gizi yang di tambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi dan pencegahan 

defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya. Iodisasi garam menjadi 

metode yang paling umum yang diterima oleh berbagai Negara di dunia sebab 

garam digunakan secara luas dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prosesnya 

adalah sederhana dan tidak mahal.  

Fortifikasi yang biasa digunakan adalah Kalium Iodida (KI) dan Kalium 

Iodat (KIO3). Iodat lebih stabil dalam „impure salt‟ pada penyerapan dan kondisi 

lingkungan (kelembaban) yang buruk. penambahan tidak mengakibatkan 
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perubahan warna dan rasa. Negara-negara yang dengan program iodisasi garam 

yang efektif memperlihatkan pengurangan yang berkesinambungan akan 

prevalensi GAKI (Albiner, 2003). 

2.7 GARAM BERYODIUM 

2.7.1 Pengertian Garam Beryodium 

       Garam beryodium adalah produk makanan untuk keperluan konsumsi rumah 

tangga yang komponen utamanya adalah Natrium Klorida (NaCl) dengan 

penambahan Kalium Iodat (Kl03) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

       Garam beryodium yang telah di tentukan syaratnya sesuai dengan SNI 01-

3559.2-2000 

2.7.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Garam Beryodium 

       Garam beryodium yang di anjurkan untuk di konsumsi manusia adalah yang 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu berdasarkan SNI No 01 

3556.2.2000 tahun 1994 dalam SNI kadar yodium dalam garam ditentukan 

sebesar 30 – 80 ppm dalam bentuk KIO3 hal ini dikaitkan dengan jumlah garam 

yang dikonsumsi tiap orang per hari adalah 6 – 10 gr. (Palupi,2004). 

Tabel 2.1 Parameter uji SNI garam konsumsi 

 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Kualitas 

1 Keadaan   

- Bau -  Normal 

- Rasa -  Asin 

- Warna -  Putih Normal 

2. Natrium Chlorida (NaCl) % b/b Min 94,7 

3. Air (H2O) % b/b Maks 5 

4. Oksida Besi (Fe2O3) Mg/kg Maks 100 

5. Kalsium dan Magnesium % b/b Maks 1,0 
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6. Sulfat % b/b Maks 2,0 

7. Bagian yang tidak larut dalam 

air 

% b/b Maks 10,0 

8. Cemaran Logam   

- Timbal (Pb) Mg/kg Maks 10,0 

- Tembaga (Cu) Mg/kg Maks 10,0 

- Raksa (Hg) Mg/kg Maks 0,1 

9. Cemaran Arsen Mg/kg Maks 0,5 

(Sumber : SNI 01-3559.2-2000) 

2.7.3 Uji Kandungan Garam Beryodium 

Uji kandungan terhadap garam beryodium, dapat diketahui melalui dua cara, 

yang biasa disebut dengan uji yodina test dan uji titrasi. 

a) Uji Yodina Test 

Uji yodina test digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan 

yodium dalam suatu garam. Pelaksanaan uji yodina test ini masih tergolong 

mudah dan praktis dari pada uji titrasi. 

b) Uji Titrasi 

Uji titrasi pelaksanaannya lebih rumit dari pada uji Yodina test, akan tetapi 

uji titrasi ini memiliki keunggulan, yaitu dapat mengetahui berapa kadar yodium 

dalam garam lebih rinci ( Depkes, 2001 ). 

2.7.4 Yodisasi Garam Beryodium untuk Penanggulangan GAKY Jangka 

Panjang. 

Penanggulangan GAKY jangka panjang meliputi kegiatan peningkatan 

program yodisasi garam, yaitu penambahan yodium pada garam yang dikonsumsi, 

sedangkan kegiatan penanggulangan GAKY jangka pendek yaitu dengan cara 

pemberian kapsul yodium. Kegiatan suplementasi kapsul yodium diberikan hanya 

kepada penduduk yang tinggal di daerah endemik sedang dan berat ( Depkes, 
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2003). Cara penanggulangan GAKY yang paling murah dan mudah adalah 

dengan mengkonsumsi garam beryodium, yang dianjurkan sebanyak 6 – 10 gr/ 

Per orang per hari untuk memenuhi kecukupan. 

2.8 PRODUKSI GARAM KECIL/ PETANI BERSKALA KECIL (SMALL 

SCALE FARMING)  

       Dalam bahasa sehari-hari pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok 

tanam yang biasanya dikerjakan oleh para petani di sawah, perkebunan, di ladang 

dst yang memanfaatkan lahan (tanah). Hal tersebut bisa dikatakan dengan 

pengertian sempit. Dewasa ini pengertian pertanian mencakup pengertian luas 

yaitu segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan 

dan kelautan, peternakan dan kehutanan. Sedangkan menurut BPS (1994), 

keluarga petani adalah rumah tangga petani yang sekurang-kurangnya satu 

anggota rumah tangganya yang melakukan kegiatan bertani, menanam kayu-

kayuan, beternak ikan di kolam, keramba, maupun tambak, menjadi nelayan, 

melakukan perburuan/penangkaran satwa liar, mengusahakan ternak/unggas atau 

jasa lain dalam pertanian.  

       Umumnya Pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta 

produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, 

tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti budi daya 

atau dengan kata lain kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri yang hasilnya 

kemudian bisa diolah lagi menjadi sesuatu barang yang baru. Misalnya garam 
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yang dihasilkan oleh petani garam itu harus diolah lagi menjadi garam beriodium 

yang diproses melalui pabrik-pabrik garam kemasan yang tersebar di sekitar 

daerah usaha pembuatan garam.  

       Pengembangan usaha garam rakyat yang dilakukan oleh petani garam di 

Kabupaten Pasuruan masih tergolong usaha garam rakyat berskala kecil, karena 

masih menggunakan teknik produksi garam yang masih dibilang cukup tradisional 

dengan memanfaatkan sinar matahari, angin dll dengan penghasilan yang tidak 

seberapa besar. sehingga upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya 

dan pengembangan jejaring agribisnis pada kelompok petani garam sangat 

diperlukan. Hal ini mengingat petani garam masih dalam skala kecil sehingga 

upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya tidak dapat dilakukan oleh 

masing-masing petani garam, namun harus melalui kelompok. 

2.9 MUTU GARAM 

       Berdasarkan SNI No. 01-3556 tahun 1994 dan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 77/1995 tentang proses, pengepakan dan 

pelabelan garam beriodium, iodium yang ditambahkan dalam garam adalah 

sebanyak 30-80 mg KIO3/ kg garam (30-80 ppm). Dan sampai saat ini mutu 

garam konsumsi terbagi menjadi dua yaitu :  

Mutu I: Garam beriodium  

Mutu II: Garam tidak beriodium 
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Syarat mutu garam beryodium sesuai dengan tabel 2.2 sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Syarat Mutu Garam Beryodium 

NO KRITERIA UJI SATUAN PERSYARATAN 

MUTU 

1. Kadar air (H2O) % (b/b) Maks 7 

2. Jumlah Klorida (Cl) % (b/b) adbk Min 94,7 

3. Yodium dihitung sebagai kalium 

yodat (KIO3) 

mg/kg Min 30 

4. Cemaran logam :   

 Timbal (Pb) mg/kg Maks 10 

 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 10 

 Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,1 

 Arsen (as) mg/kg Maks 0,1 

 (Sumber : SNI 01-3556-2000/Rev.9) 

2.10 KERANGKA TEORI 

       Berdasarkan hasil penelaahan kepustakaan dan mengacu pada konsep dasar 

tentang kebijakan Pemerintah tentang Iodisasi dan Mutu Garam Produksi kecil, 

maka kerangka teoritis dalam penelitian (Gambar 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi dari Model Implementasi George C. Edwards III dan Model Implementasi G. 

Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (subarsono, 2005)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 ALUR PIKIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pikir 

3.2 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Keppres Nomor 69 

tahun 1994 tentang yodisasi/ pengadaan garam beryodium dan mutu garam pada 

industri garam skala kecil di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. 

3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

        Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif 

eksploratif dan hasilnya di analisis serta disajikan secara deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui terjadinya suatu 

40 

Pokok Keppres Nomor 69 

Tahun 1994 

1. Garam yang diperdagangkan 

untuk keperluan konsumsi 

manusia atau ternak, 

pengasinan ikan atau bahan 

penolong industri pangan 

adalah garam beryodium yang 

telah memenuhi SNI dan wajib 

di kemas dan diberi label. 

2. Garam yang belum memenuhi 

syarat untuk diyodisasi wajib 

terlebih dahulu diolah melalui 

proses pencucian. Pencucian, 

yodisasi, pengemasan dan 

pelabelan garam beryodium 

dilakukan oleh PT. Garam 

(persero) dan badan hukum 

swasta dan koperasi yang 

ditunjuk oleh Menteri 

Perindustrian. 

 

Unsur-unsur yang diteliti 

dalam penelitian : 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Kondisi Lingkungan 

Mutu Garam 
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aspek fenomenal sosial tertentu dan mendeskripsikan fenomena sosial tertentu. 

Pada penelitian deskriptif, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. 

3.4 SUMBER INFORMASI 

3.4.1 Data Primer 

 Dalam penelitian ini terdapat dua macam informan, yaitu informan awal 

dan informan tambahan. Penetapan informan utama dalam penelitian ini 

menggunakan teknik  purposive sampling yaitu peneliti menetapkan informan 

berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang 

diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain 

informan yang dipilih adalah informan awal yang baik pengetahuan ataupun 

keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. 

Dalam hal ini informan awal merupakan orang yang termasuk atau tergabung 

dalam tim pemantau peredaran garam tidak beryodium dan tim gaky yang ada di 

Kabupaten Rembang. 

 Pihak yang menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepala Seksi Usaha Industri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Rembang 

2. Kepala Bidang Pemerintahan, sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten 

Rembang 

3. Pemilik Perusahaan Garam 

4. Petani Garam 
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Kesemua informan awal tersebut diwawancarai secara mendalam (indepth 

interview) untuk mendapatkan informasi yang valid, relevan dan memadai. 

Informan awal dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Untuk Informan yang merupakan petugas dipilih dengan kriteria memiliki 

pengetahuan mengenai garam beryodium, serta mengetahui program-program 

penanggulangan gaky khususnya pengadaan garam beryodium. 

2. Untuk informan yang merupakan sasaran yaitu produsen garam dan petani 

garam tidak memiliki kriteria khusus, cukup sebagai produsen garam yang 

memproduksi garam konsumsi untuk produsen, dan melakukan pengolahan 

garam di ladang garam untuk petani garam. 

Selanjutnya dalam penelitian ini dibutuhkan informan tambahan karena data 

atau hasil wawancara di lapangan masih kurang memuaskan, peneliti 

menggunakan teknik Snowball Sampling sebagai teknik penentuan informan 

tambahan selanjutnya. Berdasarkan teknik sampling tersebut didapatkan informan 

tambahan sebanyak 2 orang yang masing-masing adalah merupakan konsumen 

garam di Kabupaten Rembang. Kemudian dikarenakan informasi yang didapatkan 

dari kedua informan yang merupakan konsumen tersebut masih kurang, peneliti 

membentuk kelompok diskusi dengan jumlah 8 orang yang merupakan kader Tim 

Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Posyandu. 

Pembentukan kelompok diskusi tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi 

dari konsumen seputar garam beryodium yang beredar di masyarakat dan 

pengaruh konsumen dalam produksi garam oleh produsen garam Kecamatan 

Kaliori Kabupaten Rembang. Informan tambahan yang merupakan konsumen 
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dipilih secara acak dan tidak memiliki kriteria tertentu, cukup hanya sebagai 

konsumen garam yang menggunakan garam untuk konsumsi dan mengerti tentang 

pentingnya mengonsumsi garam beryodium. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari materi yang 

berhubungan dengan garam beryodium yang didapat dari Dinas Pindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang dan instansi-instansi 

terkait lainnya serta materi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan 

tentang yodisasi, yaitu Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1994 tentang 

Pengadaan Garam beryodium. 

Materi-materi tersebut adalah : 

1. Data Produsen Garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 

2. Data Garam Konsumsi yang beredar di Kabuten Rembang beserta Kandungan 

yodiumnya. 

3. Data Garam yang di produksi oleh produsen garam Kecamatan Kaliori 

Kabupaten Rembang beserta kandungan yodiumnya. 

4. Data petugas yang mengimplementasikan kebijakan tentang pengadaan garam 

beryodium dan yodisasi. 

5. Data program penanggulangan Gaky yang telah dilakukan oleh pemerintah 

Rembang. 

6. Kebijakan berupa Keppres, SK Menteri Perindustrian, dan Perda yang 

mengatur tentang garam beryodioum. 
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3.5  INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN 

DATA 

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengungkap 

data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai alat 

Bantu dalam pengumpulan data juga digunakan Panduan Wawancara. Panduan 

wawancara tersebut sudah disusun secara tertulis sesuai dengan masalah, 

kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. 

Sedangkan teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara secara mendalam (in-depth Interview). 

3.6  PROSEDUR PENELITIAN 

3.6.1 Tahap Pra-Penelitian 

1. Menyusun rancangan penelitian dengan memilih masalah yang telah 

diamati oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini peneliti memilih 

masalah Iodisasi Garam yang ada di Kabupaten Rembang karena adanya 

sebuah kebijakan tentang konsumsi yodium sebagai upaya pencegahan 

GAKY. 

2. Peneliti melakukan kajian pustaka yang kemudian disesuaikan dengan 

fokus penelitian. 

3. Pemilihan lapangan penelitian di tentukan dari lokasi dengan jumlah 

produsen garam terbesar di Jawa Tengah. Setelah  melakukan kajian 

pustaka, peneliti menemukan Kabupaten Rembang sebagai daerah sentra 

garam di Jawa Tengah. Produsen garam terbesar di Kabupaten Rembang 

berada di wilayah Kecamatan Kaliori. 
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4. Peneliti membuat proposal penelitian yang berjudul “Implementasi  

Kebijakan Tentang Iodisasi Terhadap Mutu Garam Pada Industri Garam 

Skala Kecil di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang” 

5. Peneliti mengurus perijinan penelitian. 

6. Dalam penelitian awal, peneliti melakukan observasi lapangan tempat 

akan dilakukannya penelitian, dan menemukan informan yang dapat 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar tentang garam 

yang ada di Kabupaten Rembang. 

7. Setelah menemukan informan yag dapat memberikan informasi dalam 

penelitian, peneliti menyiapkan intrumen penelitian, yaitu daftar 

pertanyaan sebagai panduan wawancara, serta perlengkapan alat bantu 

yang mendukung penelitian seperti ATK, alat perekam, kamera, dan 

jadwal terinci. 

3.6.2 Tahap Penelitian 

1. Melakukan validasi instrument penelitian, yaitu validasi panduan 

wawancara dengan cara menyerahkan panduan wawancara kepada pihak 

yang mengerti dan menguasai masalah kebijakan tentang yodisasi untuk 

di koreksi poin apa saja yang harus ditambah dan dikurangi. Peneliti 

melakukan validasi kepada Kepala Seksi Produksi Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang yang 

merupakan perwakilan dari instansinya sebagai Tim Penegak Hukum 

(Gakkum) peredaran garam beryodium di Kabupaten Rembang. 
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2. Melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang telah di 

tentukan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti dan didiskusikan 

serta disetujui oleh pembimbing akademik. 

3. Mencatat semua hasil wawancara dengan menggunakan buku catatan, 

merekam semua pembicaraan dan juga mendokumentasikan setiap 

kegiatan penelitian yang dilakukan. 

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian 

1. Melakukan pengolahan data terhadap data yang telah didapat selama 

penelitian. Pada setiap akhir pengamatan atau wawancara, hasilnya 

dicatat ke dalam lembar catatan lapangan. Lembar catatan lapangan 

berisi teknik yang digunakan, waktu pengumpulan data, tempat kegiatan 

atau wawancara, paparan hasil dan catatan serta kesan dan komentar 

dalam penelitian tersebut. 

2. Pembandingan data hasil wawancara (data primer) dengan data sekunder 

yang telah didapatkan serta pengamatan yang terkait dengan kebijakan 

tentang pengadaan garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. 

3. Analisis data yang sudah didapat dan membandingkannya dengan 

Kebijakan pemerintah tentang pengadaan garam. 

4. Penyajian data dan pembuatan simpulan dalam bentuk laporan skripsi. 
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3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam 

penelitian. Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tidakan 

(aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan). 

Adapun penerapannya dalam praktek adalah bahwa untuk memenuhi nilai 

kebenaran penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan tentang 

yodisasi terhadap Industri garam berskala kecil di Desa Kaliori Kabupaten 

Rembang, maka pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini Teknik 

Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan data hasil wawancara secara mendalam kepada informan 

dengan yang lain, yaitu data yang sudah ada sebelumnya seperti data dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang, dan Instansi terkait lainnya. 

Pada teknik ini juga dilakukan pemeriksaan data melalui sumber-sumber data 

lainnya yang dapat mendukung jalannya penelitian ini. 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan 

untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, editing, 

mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta 

menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan model analisis data Miles dan  Huberman yaitu model analisis 

interaktif (Sugiyono, 2012). 
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Gambar 3.2 Analisis Data Model Interaktif 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapang. 

Pada dasarnya reduksi data ini adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang halhal yang tidak penting dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan (Sutopo, 2002) 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan 

kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting 

kemudian dicari tema atau polanya ( melalui proses penyuntingan, pemberian kode 

dan pentabelan ). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data 

yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. 

2. Penyajian Data 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penarikan Data 

Penyajian Data 
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Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan 

rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca, akan 

mudah dipahami yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat sebagai 

pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai 

kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. 

3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha 

untuk menarik simpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat 

dalam reduksi atau sajian datanya. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak 

muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-

kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang 

yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi 

seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang 

peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif” (Miles dan Huberman, 

1992). 

Bilamana kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam 

reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti akan mengulangi kembali 

pengumpulan data yang terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada 

dan juga bagi pendalaman data (Sutopo, 2002). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa proses analisis dengan 

tiga komponen yang ada yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

simpulan atau verifikasi, saling menjalin dan dilakukan secara terus menerus di 

dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 PRODUKSI GARAM DI KECAMATAN KALIORI 

 Luas lahan potensi garam pada tahun 2013 tercatat 1993,3 Ha, dengan luas 

lahan produksi sendiri seluas 1736,76 Ha dan Luas lahan PUGAR atau 

penggaraman rakyat sebesar 1519,24 Ha. Dari luas lahan garam tersebut dimana  

929,88 ha berada di kecamatan kaliori. Produksi garam tersebut sangat bergantung 

pada musim, jika musim kemarau panjang maka produksi garam meningkat. 

Produksifitas garam berkisar antara 70,51/ha/tahun. Berdasarkan luas lahan yang 

ada maka kapasitas produksi garam di Kecamatan Kaliori mencapai 70.159,59 

ton/ha/tahun. Luas lahan di Kecamatan Kaliori dapat dilihat pada tabel 4.3 

dibawah ini : 

Tabel 4.1 Luas Lahan garam di Kecamatan Kaliori 

No. Desa Luas Lahan (ha) 
Kapasitas Produksi 

(Ton/Ha) 

1 Tulungsari 30,28 2831,3 

2 Tambakagung 89,29 6975,8 

3 Mojowarno 177,82 20278,8 

4 Dresi Kulon 252,12 20694,84 

5 Dresi Wetan 89,88 5522,65 

6 Tasikharjo 95,2 4601,1 

7 Purworejo 107,9 5908,5 

8 Karangsekar 28,98 1274,8 

9 Bogoharjo 41,91 1513,5 

10 Banyudono 16,5 558,3 

Jumlah 929,88 70159,59 
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 Petani garam rakyat pada umumnya merupakan petani tradisional dengan 

kepemilikan areal lahan cukup kecil. Proses produksi dengan cara kristalisasi serta 

waktu panen yang relatif singkat menyebabkan kualitas garam yang dihasilkan 

menjadi rendah. Produksi garam rakyat di Kecamatan Kaliori pada uumnya sudah 

termasuk dalam garam kualitas III dengan kandungan NaCl <94,7%. Sesuai 

dengan persyaratan dalam SNI makan bahan baku dalam garam yag di produksi 

minimal memiliki kadar NaCl sebesar 94,7%. 

4.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BERYODIOUM DAN 

YODISASI 

Penelitian memfokuskan kajian pada Implementasi kebijakan yodisasi dan 

pengadaan garam beryodium di Kecamatan kaliori Kabupaten Rembang. 

Implementasi yang dilihat dalam penelitian ini adalah dari segi target yang 

diinginkan oleh pemerintah dengan adanya program yodisasi dan realisasi 

pengadaan garam beryodium setelah diberlakukannya Keppres No. 69 tahun 1994 

tentang pengadaan garam beryodium, pemahaman produsen garam yang ada di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tentang kebijakan tersebut, dan upaya 

yang dilakuakn oleh pemerintah dalam meningkatkan garam beryodium di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian yaitu 

Informan yangmeru petani garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, 

garam yang dihasilkan oleh petani garam Rembang masih mengandung NaCl di 

bawah standar SNI. Berikut penuturan dari informan yang merupakan petani 

garam Kaliori : 
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“ kalo garam Rembang ini mbak, NaCl nya rata-rata masih 92, belum bisa 

94. Masalahnya kan petani garam di Rembang ini masih pakai cara 

tradisional. Lahannya diratakan, terus kalau airnya sudah tua (25 Be) nanti 

disiramkan ke lahan garamnya mbak, ya kalau cuacanya panas gitu bisa 

cepet mbak garamnya... “ 

Dari penuturan dari petani garam tersebut dapat diketahui bahwa garam 

yang dihasilkan oleh petani Rembang belum memenuhi syarat SNI yaitu minimal 

NaCl yang terkandung dalam garam konsumsi adalah 94,7%. Hal tersebut 

dikarenakan pengolahan garam yang masih menggunakan cara tradisional, 

sehingga air yang digunakan untuk membuat garam kurang kualitasnya, berikut 

penuturan dari Informan yang merupakan petani garam : 

“ ya kalau kaya di madura itu kan pengolahan garamnya sudah pakai kaya 

plastik terpal itu, jadi kan air yang di pakai buat disiram ke lahan nggak 

bercampur dengan tanah, jadi bersih, kualitasnya jadi lebih bagus...” 

Pemilihan bahan baku garam rakyat yang kondisinya tidak seragam, 

tergantung dari teknik pembuatannya. Dari lamanya proses penguapan/ kristalisasi 

digolongkan menjadi garam muda dan garam tua. Garam muda adalah proses 

penguapan air laut pada meja-meja kristalisasi yang dilakukan secara total dengan 

waktu yang relatif pendek, sehingga hanya memperoleh garam dengan kadar NaCl 

yang rendah dan mengandung Ca dan Mg yang relatif tinggi serta cenderung kotor 

(impuritas tinggi). Sedangkan garam tua adalah garam yang diperoleh dengan 

proses pengkristalan yang memadai pada kondisi kepekatan antara 24-25 Be (Be 
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adalah derajat kepekatan suatu larutan yang dapat diukur dengan alat hidrometer 

atau Baumeter). Secara bertahap sesuai dengan tingkat kepekatan larutan dan 

proses kristalisasi akan diperoleh : 

Garam Kualitas I : merupakan hasil proses kristalisasi pada larutan 24-29,5 Be 

dengan kadar NaCl minimal 97,1% 

Garam Kualitas II : merupakan sisa kristalisasi di atas pada kondisi kelarutan 

29,5-35 Be dengan kadar NaCl minimal 94,7% 

Garam Kualitas III : merupakan sisa larutan kepekatan di atas pada kondisi >35 

Be dengan kadar NaCl <94,7% 

 Pada kondisi lokasi penelitian garam yang dihasilkan merupakan garam 

kualitas III karena walaupun petani garam mengatakan menggunakan kepekatan 

air 25 Be namun kadar NaCl garam yang dihasilkan masih kurang dari 94,7%. Hal  

ini disebabkan karena garam mendapat kadar impuritas yang cukup tinggi 

sehingga garam menjadi kotor karena unsur-unsur ikutan seperti bromida, 

magnesium, kalium dan sulfat, pada larutan semakin sulit terpisahkan dari 

senyawa NaCl. Karena tingkat impuritas yang tinggi pula menghasilkan garam 

dengan tingkatan warna mulai dari warna putih transparan, putih drop dan putih 

kecokelatan yang dipengaruhi oleh kadar kotoran dan kadar impuritas itu sendiri. 

Kotoran pada garam dapat menyebabkan menurunnya mutu garam yaitu 

rendahnya kadar NaCl, sehingga pada garam yang kotor perlu dilakukan 

pencucian untuk mendapatkan garam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 

sebagai bahan baku pembuatan garam beryodium. 
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Pada penelitian di lapangan proses pengyodisasian garam dilakukan sebagai 

berikut menurut penuturan dari produsen garam Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang : 

“... garam krosok dari petani itu kan warnanya masih kuning, nggak putih, 

nah itu di cuci dulu, dikeringkan 5-6 hari setelah di cuci baru dihaluskan 

menggunakan mesin, setelah itu baru di semprot menggunakan yodium, ya 

kira-kira s1 Kg yodium itu dicampur dengan 30 Liter air dan di semprotkan 

untuk sekitar 20 ton garam lah baru di kemas untuk garam halus atau 

briket...” 

Kemudian penelitian yang dilakukan kepada produsen garam lain di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang diketahui melakukan proses yodisasi 

yang berbeda dengan produsen garam yang lain, berikut petikan wawancaranya : 

“... garam krosok dicuci, lalu di tiriskan selama 4-5 hari, kalau sudah 

kering disemprotkan yodium dan dikeringkan lagi selama 5 hari, baru 

dihaluskan...” 

Dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan melalui observasi dan 

wawancara terungkap bahwa masih produsen garam yang memproduksi garam 

beryodium tidak sesuai dengan SK Menteri Perindustrian No. 77/.M/SK/5/1995 

yaitu : 

Bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi garam beryodium 

yang tercantum SK Menteri Perindustrian NO.77/.M/SK/5/1995 antara lain: 
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1) Garam : Garam yang digunakan sebagai bahan baku garam beryodium 

adalah garam yang putih, bersih dan kering (kadar air 5 %). Apabila 

kedua hal tersebut diatas tidak terdapat di dalam garam yang akan 

digunakan sebagai bahan baku, maka harus dilakukan pencucian terlebih 

dahulu sampai putih dan bersih. Garam harus memenuhi persyaratan : (a) 

Ukuran partikel/butirnya tidak lebih besar dari 2 cm, sebaiknya 1 sampai 

1,5 %., (b) Kadar airnya rendah (2 % sampai 3%), dalam prakteknya 

ditoleransi sampai 5 %., (c) Mempunyai sifat bebas mencurai, dan (d) 

Mempunyai density (berat jenis) kira – kira sama dengan air (1 kg/dm3 ). 

2) Kalium Iodat (KIO3 ) : Persyaratan umum Kalium Iodat yang digunakan 

yaitu : Kadar KIO3 minimal 99 %, (b) Kehalusan 100 mesh, dan (c) 

Logam, berbahaya Nihil 

3) Air : Air yang digunakan sebagai pelarut KIO3 sebaiknya air yang 

digunakan memenuhi persyaratan air minum. 

Dalam SK Menteri Perindustrian RI Nomor 77/SK/5/1995 proses 

pengolahan garam beryodium meliputi : 1) Pencucian, 2) Pengeringan dan 3) 

Iodisasi. Secara singkat proses produksi garam beryodium dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Pencucian Garam : Tujuan pencucian garam ini adalah untuk 

menghilangkan semua kotoran yang ada pada garam dan mengendapkan 

logam – logam berat. Air yang digunakan adalah air jenuh garam (brine) 

dengan konsentrasi 25° Be. Prosedur pencucian garam sebagai berikut : 
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a) Garam dan air dimasukkan kedalam crusher untuk menghaluskan 

garam. 

b) Garam yang telah dihaluskan masuk kedalam talang pencuci 

pertama sambil disemprotkan air pencucian. 

c) Garam bersama dengan air pencuci masuk kedalam bak penampung 

garam pertama 

d) Garam yang telah dicuci dari bak penampung garam pertama, 

dimasukkan kedalam talang pencuci kedua dengan sekop yang 

terbuat dari monel. 

e) Garam yang telah masuk kedalam talang pencuci kedua sambil 

disemprotkan air pencuci ketiga dengan sekop yang terbuat dari 

monel. 

f) Garam yang telah dicuci dari bak penampung garam kedua, 

dimasukkan kedalam talang pencuci ketiga dengan skop terbuat 

dari monel. 

g) Garam yang telah masuk kedalam pencuci talang ketiga sambil 

disemprotkan air pencuci, meluncur masuk kedalam bak 

penampung garam ketiga 

h) Garam yang telah dicuci dari bak penampung garam ketiga 

dipindahkan ke dalam bak penampung pengeringan bahan. 

i) Air pencuci dari pencuci garam dari masing – masing bak 

penampung garam mengalir masuk kedalam saluran pembuangan 
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air pencuci yang menuju kedalam bak sirkulasi air pencuci, terus 

mengalir kedalam bak sirkulasi. 

j) Air pencuci garam dari bak sirkulasi dipantau konsentrasinya dan 

dialirkan dengan pompa sirkulasi air pencuci ke pipa pembagi, 

demikian seterusnya. 

2) Pengeringan : Garam yang telah dicuci segera ditiriskan dengan alat 

pengering. 

3) Iodisasi garam dengan prosedur sebagai berikut : 

a) Timbang garam yang akan diyodisasi 

b) Masukan garam yang akan ditodisasi kedalam alat yodisasi yang 

telah disiapkan. 

c) Masukkan larutan KIO3 kedalam tangki larutan 

d) Hidupkan mesin uji hasil pertama. Apabila belum sesuai dengan 

persyaratan kadar Yodium < 30 ppm, cek kembali flow meter. 

 Faktanya di lapangan produsen garam masih ada yang mengyodisasi 

garam dalam keadaan garam krosok. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan 

SK Mentri Perindustrian yang mengatakan bahwa dalam pencucian garam dan 

mengyodisasi garam dilakukan dalam keadaan halus supaya garam yang dicuci 

lebih bersih secara merata dan yodium yang disemprotkan akan lebih merata pada 

partikel garam yang lebih kecil. 
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4.3 TARGET YANG DIINGINKAN PEMERINTAH MENGENAI 

REALISASI PENGADAAN GARAM DAN PROGRAM YODISASI 

Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 69/1994 tentang pengadaan 

garam beryodium pemerintah menginginkan seluruh garam yang dapat 

diperdagangkan baik untuk keperluan konsumsi atau ternak, pengasinan ikan, atau 

bahan penolong industri pangangan lainnya pemerintah mewajibkan untuk 

menggunakan garam  yang telah melalui proses pencucian dan yodisasi yaitu 

garam beryodium. Proses pencucian garam yang dimaksud adalah proses 

pencucian yang sesuai dengan SK Menteri Perindustrian RI Nomor 77/SK/5/1995 

tentang proses pengolahan garam beryodium. Pada kebijakan tersebut pula 

dikatakan bahwa peredaran garam beryodium wajib disertai pengawasan dari 

menteri perindustrian yang berkoordinasi dengan departemen/ lembaga terkait dan 

segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan peredaran 

garam beryodium dibebankan pada Anggaran Departemen Perindustrian. 

 Berdasarkan hasil pemantauan garam di pasaran yang dilakukan oleh tim 

GAKKUM atau Tim Penegak Hukum Garam Beryodium kabupaten Rembang 

(Lampiran 1), masih ada beberapa garam konsumsi yang kandungan Yodiumnya 

kurang dari standar atau malah tidak beryodium. Dari 11 pasar di Kabupaten 

Rembang yang dilakukan pemantauan, terdapat 33 merk dagang garam yang di 

test kandungan yodiumnya, dan dari seluruh merk dagang yang yang telah di uji 

kandungan yodiumnya terdapat 13 merk dagang atau sekitar 40% garam yang 

beredar di Kabupaten Rembang yang terdiri dari garam halus dan briket tidak 
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memenuhi standar garam konsumsi atau kandungan yodium pada garam tidak 

memenuhi standar yang telah di tetapkan.  

 Dari data hasil pemantauan garam konsumsi di 11 pasar Kabupaten 

Rembang pula dapat diketahui bahwa garam konsumsi yang beredar di pasaran 

Kabupaten Rembang sebagian besar adalah produk luar daerah Rembang, dan 

garam hasil produksi produsen garam Rembang sendiri hanya terdapat satu merk 

dagang saja. Seperti yang di kutip dari wawancara dengan salah satu produsen 

garam Kecamatan Kaliri Kabupaten Rembang berikut : 

“...kalau di Rembang distribusinya cuma ke pasar Rembang saja, 

masalahnya karena terbatas yang ngangkut barangnya, kan hanya pake 

sepeda motor saja,...” 

Dari kutipan wawancara dengan salah satu produsen tersebut diketahui 

bahwa garam produksi produsen garam Rembang hanya beredar beberapa merk 

garam konsumsi saja, dan hanya beredar di satu pasar saja. Tidak semua pasar di 

Rembang terdapat garam hasil produksi produsen garam Rembang. Hal tersebut 

diketahui karena keterbatasan distributor. 

 Daerah sendiri Rembang memiliki enam produsen garam, namun dari 

keenam produsen garam tersebut dua diantaranya sudah tidak aktif lagi dalam 

memproduksi garam. Produsen garam di Kabupaten Rembang yang masih aktif 

memproduksi garam ada empat produsen dimana keempat produsen tersebut 

berada di Kecamatan kaliori. 
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Tabel 4.5 Produsen Garam di Kabupaten Rembang 

NO. Nama 

Produsen 

Alamat Merk  Jenis Kadar 

Iodium 

(ppm) 

1 UD. Suka 

Maju 

Desa Purworejo-

Kaliori 

Arung samudera 

Ratu Goyang 

SM 

Lembu pohan 

Suka Maju 

Briket 

Briket 

Briket 

Halus 

Halus  

20,84 

65,91 

42,73 

83,21 

29,13 

2 UD. Ndat 

Dut Ria 

Desa Purworejo-

Kaliori 

Ndan Ndut kecil 

Ndan Ndut Besar 

Berlayar 

Ikan laut besar 

Ikan laut kecil 

Ndan Ndut hijau kecil 

Segitiga Ca 

Gajah Kecil 

DN Biru 

DN Kecil 

Ndan Dut hijau 

 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

Halus 

Halus 

Halus 

Halus 

Briket 

 

65,43 

68,88 

21,42 

95,24 

51,62 

43,62 

116,32 

69,79 

22,17 

71,24 

145,4 

3 PT. GM 

(Garam Mas) 

Desa Purworejo-

Kaliori 

GM 

Garam pintar 

GM Segitiga Biru 

GM Segitiga 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

79,97 

95,51 

72,70 

28,70 

4 PT. Apel 

Merah 

Desa Purworejo-

Kaliori 

Dampo Awang Biru 

Apel Merah 

Apel Merah (biru) 

Stardut 

 

Stardut besar 

Briket 

Briket 

Halus 

Briket 

 

Briket 

79,97 

50,89 

43,62 

26,89 

20,05 

53,07 

5 PT. Finaba 

Mandiri 

Desa Dresi 

Kulon-Kaliori 

- - - 

6 UD. Barokah  Desa Dresi 

Kulon-Kaliori 

Endang dut 

Dua Bola 

Cap Gajah Bandeng 

Briket 

Briket 

Briket 

49,43 

47,98 

45,07 

 

 Dari keenam produsen yang ada di Rembang, dapat dilihat dari data 

tersebut bahwa masih ada produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang yang memproduksi garam dengan kadungan yodium dibawah SNI atau 

kurang dari 30 ppm. Diketahui pula bahwa sebagian dari produsen garam yang 
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ada di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang memproduksi garam dan dijual ke 

konsumen. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Keppres Nomor 69/1994 

tentang pengadaangaram beryodium. Dari sebagian besar merk dagang yang 

mereka produksi dipasarkan diluar daerah atau diluar Rembang. Untuk produsen 

Rembang sendiri memasarkan hasil produksi garamnya ke wilayah Jogja, 

Magelang, Semarang, Sragen, Ngawi, Cirebon, Serang, Jakarta, Lampung dan 

Kalimantan. 

Target yang diinginkan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan tentang 

pengadaan garam beryodium di Kabupaten Rembang ini adalah tercapainya 

produksi garam dengan kandungan yodium dan garam yang beredar di masyarakat  

yang sesuai dengan Keppres No 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam 

beryodium. Namun pada kenyataannya dari hasil pengujian yang dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian Kabupaten Rembang kepada produsen garam yang ada di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dan  juga garam yang beredar di pasaran 

Rembang di dapatkan sebanyak 7 merk dagang dari 29 merk dagang yang di 

produksi oleh produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tidak 

memenuhi syarat. Untuk garam konsumsi yang beredar di pasaran juga diketahui 

masih ada 13 merk dagang yang tidak memenuhi syarat. 

Salah satu target pemerintah yang paling mendasar dari diterbitkannya 

kebijakan tentang yodisasi dan pengadaan garam beryodium adalah ketiadaan 

produksi garam yang tidak beryodium, tetapi dari hasil wawancara dengan 

produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang mengatakan : 



62 

 

 

 

“iya kami masih memproduksi garam krosok. Tapi garam krosok ini nggak 

untuk konsumsi, krosok ini untuk pakan ternak atau pupuk biasanya. Garam 

grosok itu biasanya ngirimnya dalam bentuk karungan, nggak tau kalau 

disana nanti di kemas lagi... “ 

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagian produsen 

garam yang ada di Kaliori Kabupaten Rembang masih memproduksi garam 

krosok yang notabennya garam krosok adalah garam yang tidak memenuhi syarat 

karena tidak mengandung yodium. Garam krosok yang di produksi oleh produsen 

garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang di jual untuk untuk pakan 

ternak, pengasinan ikan, pembuatan ice cream dan juga pupuk tanaman sesuai 

dengan permintaan konsumen. Hal tersebut jelas sangat betentangdan dengan 

Keppres Nomor 69 tahun 1994  pasal 1 yang mengatakan bahwa “garam yang 

dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, 

pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium 

yang telah memenuhi standar SNI/ Standar Nasional Indonesia”.  Garam yang 

dianjurkan oleh pemerintah untuk konsumsi manusia yang sesuai dengan Keppres 

adalah garam dalam bentuk garam halus karena proses yodisasinya akan lebih 

merata sehingga kandungan yodium dalam garam halus lebih terjamin daripada 

garam krosok dan garam briket. Garam yang dapat di yodisasi sesuai dengan SNI 

juga wajib memenuhi persyaratan mutu garam bahan baku untuk garam 

beryodium yang meliputi : keadaan (bau, rasa, warna), NaCl, Air, Oksida Besi, 

Kalsium, Magnesium, Sulfat, Cemaran Logam, Cemaran Arsen. Standar masing-

masing kriteria uji diatas harus memenuhi syarat SNI sebagaimana tertera pada 
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Tabel 2.1. Sebagai salah satu parameter persyaratan mutu garam, NaCl garam 

Rembang juga tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penelitian dan 

wawancara dengan informan dari Perindakop Kabupaten Rembang sebagai 

berikut : 

“ Jadi memang ya untuk garam rembang ini NaCl-nya masih kurang, belum 

bisa sampai 94, jadi garam yang ada di Rembang ini memang rata-rata 

masih 92... “ 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh produsen garam 

Rembang yang mengatakan : 

“... Soalnya NaCl untuk garam rembang ini belum bisa mencapai 94,7. 

NaCl garam rembang itu rata-rata masih 92...” 

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu syarat mutu wajib 

yodisasi garam untuk garam Rembang masih belum memenuhi syarat, yaitu 94,7. 

Selain itu fenomena di lapangan menunjukan bahwa produsen garam di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang masih memproduksi garam krosok dan 

garam briket meskipun sudah mengetahui hal tersebut bertentangan dengan 

kebijakan tentang pengadaan garam beryodium dan yodisasi. Hal ini dikarenakan 

permintaan garam dalam bentuk krosok dan briket masih tinggi sehingga mau 

tidak mau produsen garam harus mengikuti permintaan pasar 

Dari informasi hasil wawancara dengan informan dan penelitian di lapangan 

maka target dari implementasi kebijakan tentang pengadaan garam beryodium di 
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Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang masih belum bisa memberikan apa yang 

inginkan oleh pemerintah, begitu juga pasal 5 yang belum terealisasikan dengan 

maksimal karena tidak semua produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang memiliki laboratorium pengujian mutu garam sendiri, seperti yang 

disampaikan oleh salah satu produsen Garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang : 

“...kalo laboratorium sendiri ya nggak punya lah mbak. Nggak ada yang 

punya, tapi kan pasti di tes kandungan yodiumnya ya disini ini mbak...” 

4.4 PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN 

PENGADAAN GARAM BERYODIUM DAN YODISASI 

 Produsen garam di Kecamatan Kaliori belum sepenuhnya paham dan 

mengetahui isi dari Keppres Nomor 69/1994 tentang pengadaan garam, apa yang 

disampaikan oleh Informan yang juga merupakan produsen garam Rembang 

kepada peneliti pada wawancara : 

“...Ya saya nggak tau apa isi peraturan-peraturan itu, yang saya tau ada 

peraturan apa Perda gitu yang jelas isinya tentang garam. Garam konsumsi 

harus beryodium, kalau jelasnya apa isi peraturan itu saya kurang paham 

mbak...” 

Selain itu petugas yang mengimplementasikan peraturan ini pun belum 

tahu adanya peraturan tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yaitu 



65 

 

 

 

Ketua Koordinasi Tim Penegak Hukum (GAKKUM) Kabupaten Rembang yang 

juga merupakan Kepala Bidang Pemsosbud Bappeda Kabupaten Rembang : 

“Wah, itu peraturan apa ya? Saya kurang tau e mbak kalo peraturan-

peraturan itu jelasnya seperti apa. Kalau peraturan itu saya baru dengar. 

Mungkin kalau pihak Indakop tau peraturan itu, kan dasar kerjanya mereka 

dari situ. Kalau kami tau perdanya saja...” 

 Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa ternyata belum semua pihak 

memahami isi Keppres tentang pengadaan garam beryodium baik dari produsen 

maupun aparat pemerintah yang menjalankannya. Di lokasi penelitian sebenarnya 

petugas maupun produsen garam sendiri sudah mengetahui benar bahwa dalam 

memproduksi garam ada dasar hukum yang mengaturnya, hal tersebut di 

ungkapkan oleh informan yang merupakan produsen garam Rembang : 

“ ya untuk masalah garam sekarang, sudah ada undang-undang itu dan 

yang di tentukan oleh UNICEF. Jadi UNICEF mungkin tahun 2012 sampai 

tahun 2015 nanti Indonesia harus bebas GAKY. Nah makanya sekarang itu 

Garam harus dimasukin yang namanya Yodium...” 

Produsen Garam Kaliori juga mengungapkan bahwa pegadaan garam 

beryodium itu sangat perlu sebagai salah satu dasar pembangunan nasional : 

“... ya memang pemerintah mau menunjukan itu karena apa karena 

ditunjukan untuk yodisasi biar yang dikedalaman seperti digunung-gunung 

tidak terkena gangguan gaky atau gangguan kulit. Kan tujuannya 
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pemerintah sebenernya itu. Jadi semua untuk rakyat indonesia itu bisa sehat 

dan pintar, kan seperti itu tujuannya...” 

Pemahaman tentang kebijakan diperlukan guna menyatukan persepsi 

tentang kebijakan tersebut. Yang akhirnya menyatukan tujuan dan gerak langkah 

dalam melaksanakan implementasi kebijakan karena pelaksana implementasi 

harus menaruh perhatian yang sama terhadap kebijakan tersebut. Kekurang 

pahaman pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan akan membuat pelaksana 

berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing diluar koridor 

yang seharusnya sehingga dapat berakibat pelaksanaan tidak sesuai dengan 

amanat kebijakan. 

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 

seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. 

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan 

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. Idelanya isi suatu 

kebijakan dapat dipahami oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan juga 

sasaran dari kebijakan tersebut. Tetapi paham saja belum cukup, karena unsur-

unsur dari kebijakan tersebut harus mengerti maksud dari isi kebijakan tersebut, 

sehingga dapat tercapai dari adanya kebijakan tersebut. Fakta yang ditemukan di 

lokasi penelitian adalah pemahaman masyarakat sasaran dalam hal ini produsen 

dan konsumen yang mengetahui tentang pentingnya mengonsumsi garam 

beryodium bagi kesehatan tubuh manusia namun nasih saja memproduksi dan 

mengonsumsi garam yang mengandung yodium kurang. Penyebab dari 

ketimpangan tersebut adalah kurang tegasnya pemerintah dalam menangani 
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masalah tersebut, dan juga karena budaya masyarakat yang lebih menyukai 

mengonsumsi garam krosok yaitu garam yang tidak mengandung yodium karena 

selain lebih murah beberapa mengatakan rasanya berbeda dengan garam halus 

yang sudah di yodisasi. 

4.5 UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN GARAM 

BERYODIUM 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan 

garam beryodium di Kabupaten Rembang sudah banyak. Diantaranya adalah 

dengan dibentuknnya GAKKUM (Penegak Hukum) yang dibentuk untuk 

melakukan pengawasan garam beryodium yang beredar dan di produksi di 

Kabupaten Rembang. Tim GAKKUM sendiri  merupakan gabungan dari beberapa 

Instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan garam beryodium seperti 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Bappeda, Dinas 

Kesehatan, Satpol PP, dan beberapa instansi lainnya. Selain dengan dibentuknya 

Gakkum sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan tentang 

pengadaan garam beryodium, pemerintah setempat juga mengadakan sosialisasi 

dan pembinaan terhadap masyarakat khususnya Produsen garam dan petani garam 

mengenai garam beryodium. GAKKUM (Penegak Hukum) dibentuk untuk 

melakukan pengawasan garam beryodium yang beredar dan di produksi di 

Kabupaten Rembang. Tim GAKKUM sendiri  merupakan gabungan dari beberapa 

Instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan garam beryodium seperti 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Bappeda, Dinas 

Kesehatan, Satpol PP, PKK dan beberapa instansi lainnya. Berikut penuturan 
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petugas dari Bappeda Rembang mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan 

oleh pemerintah setempat untuk menangani garam beryodium yang beredar : 

“kalau untuk masalah garam beryodium ini ya pemerintah sudah sangat 

fokus ya mengingat perdanya juga sudah ada, untuk Rembang sendiri ini 

sudah ada yang namanya Tim Gakkum atau Tim Penegak Hukum yang 

menangani masalah pelanggaran garam, kami juga bekerja sama dengan 

Perindakop, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas perikanan dan kelautan 

untuk menangani masalah garam ini”  

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat juga pemerintah setempat 

mengatakan bahwa sudah melalukan beberapa upaya yang dilakukan secara rutin, 

berikut kutipan wawancara dengan informan dari Bappeda Rembang : 

“ ya kami sudah rutin melakukan sidak di pasar atau di tingkat produsen, 

kami juga melakukan sosialisasi kepada produsen garam, petani garam dan 

konsumen...” 

Dari kutipan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa sudah banyak 

upaya yang dilakukan oleh petugas/ pemerintah setempat dalam meningkatkan 

garam beryodium di Kabupaten Rembang selain dengan dibentuknya Gakkum 

sebagai salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan tentang 

pengadaan garam beryodium, pemerintah setempat juga mengadakan sosialisasi 

dan pembinaan terhadap masyarakat khususnya Produsen garam dan petani garam 

mengenai garam beryodium. 
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Selain itu berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan 

metode FGD (Focus Group Discusion) dengan Kader PKK Kab. Rembang 

didapatkan informasi mengenani garam konsumsi masyarakat Rembang. Dari 

hasil diskusi dengan beberapa Kader tersebut diketahui garam yang beredar di 

Kabupaten Rembang hampir seluruhnya adalah produk luar daerah atau produk 

garam yang bukan merupakan hasil produksi produsen Kabupaten Rembang. 

Produk garam yang berasal dari produsen luar daerah tersebut tak jarang yang 

tidak memenuhi standar garam konsumsi atau tidak beryodium. 

PKK bekerja sama dengan dinas terkait melakukan tes kepada garam 

konsumsi rumah tangga yang ada di Kabupaten Rembang dan mendapati garam 

konsumsi rumah tangga di Kabupaten Rembang masih banyak yang tidak 

mengandung yodium padahal pada kemasan tertera label “garam beryodium”. 

Oleh karena itu PKK dan instansi terkait melakukan upaya peningkatan konsumsi 

garam beryodium dengan membentuk Rumah garam yang merupakan sebuah 

toko/ warung dibawah manajemen PKK dan Dinas terkait untuk menyediakan 

garam beryodium sehingga masyarakat bisa mendapatkan garam beryodium yang 

sebenarnya di tempat tersebut. Produk yang ada di rumah garam tersebut 

merupaka produk garam hasil produksi produsen lokal atau produsen garam 

Rembang yang telah di rekomendasikan oleh Dinas terkait. Di Kabupaten 

Rembang hanya satu merk dagang hasil produksi produsen garam Rembang yang 

beredar, dan hal tersebut merupakan rekomendasi dari Dinas terkait untuk 

mengonsumsi garam berlabel tersebut. Namun tidak semua garam hasil produksi 

produsen garam Rembang beredar di daerah sendiri. 
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 Jika pada kenyataannya masih banyak garam tidak beryodium beredar di 

masyarakat, dan masih ada garam tidak beryodium yang di produksi oleh 

produsen garam Rembang, maka mungkin masih terdapat suatu penyimpangan 

saat pemberian informasi dan pengetahuan tentang isi kebijakan sehingga 

berimplikasi kepada gagalnya upaya pencapaian sasaran maupun tujuan 

kebijakan, yang dalam hal ini adalah kurang tercapainya dari pengadaan garam 

beryodium. 

Meter dan Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang 

dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok, 

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam suatu 

kebijakan. Sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk 

menangani masalah garam beryodium dengan membentuk Tim Gakkum yang 

memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan kepada para produsen garam 

dan petani garam di Kecamtan Kaliori Kabupaten Rembang ketika bertemu 

dilapangan. Bimbingan itu berusaha untuk menjelaskan yang sebenarnya tentang 

apa dan bagaimana isi dari Kebijakan tentang Pengadaan Garam Beryodium 

tersebut. 

Dari keseluruhan uraian di atas mengenai ukuran yang menjadi tolok ukur 

implementasi dapat disimpulkan bahwa dampak dari suatu penyimpangan 

kebijakan publik berimplikasi terhadap berbagai hal antara lain gagalnya upaya 

mencapai sasaran maupun tujuan kebijakan, yang dalam konteks ini adalah 

kurang tercapainya tujuan dari pengadaan garam beryodium. Dengan demikian 
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penyimpangan di dalam implementasi kebijakan terjadi hanya sebatas 

kesenjangan antara produsen garam dan pihak pemerintah daerah. 

 

 

4.6 FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 

IMPELEMNTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGADAAN GARAM 

BERYODIUM DAN YODISASI 

4.6.1 Komunikasi 

Salah satu faktor terpenting dalam implementasi sebuah kebijakan adalah 

sosialisasi kepada pihak-pihak baik yang melaksanakan maupun yang dikenakan 

kebijakan tersebut. Hal itu diperlukan agar mereka mengetahui kegiatan apa yang 

akan dilaksanakan dan bagaimana kegiatan itu dilakukan serta apa tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindakop dan 

Bappeda Kabupaten Rembang berupa tatap muka dan tidak tatap muka. George C. 

Edward III menyebutkan bahwa faktor komunikasi memegang peranan penting 

dalam implementasi suatu kebijakan. Disebutkan juga oleh Hoogwod dan Gunn, 

bahwa persyaratan untuk sebuah pelaksanaan program yang baik adalah antara 

lain tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai, pemahaman yang 

mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, serta koordinasi dan komunikasi 

yang sempurna.  

 Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 
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kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dalam 

penelitian ini komunikasi yang ingin diketahui antara lain adalah : (a) Kejelasan 

informasi seputar kebijakan garam beryodium kepada masyarakat terutama 

produsen garam, (b) Kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada 

produsen garam dan (c) Ketepatan dalam menyampaikan informasi mengenai 

kebijakan pengadaan garam beryodium. 

a) Kejelasan Informasi Seputar Kebijakan Garam Beryodium Kepada 

Masyarakat Terutama Produsen Garam 

Mengenai kejelasan informasi seputar pelaksanaan pengadaan garam 

beryodium atau yodisasi kepada masyarakat khususnya produsen garam seperti 

yang dituturkan oleh informan dari Bappeda Kabupaten Rembang : 

“...ya jelas tau kan sering ada sosialisasi dari tim gakkum, bappeda, selain 

dari bappeda juga kan ada dar Indakop, indakop itu kan punya tim sendiri 

ya dari sisi industri itu indakop, dari penegakan hukumnya itu dari bappeda 

“ 

Namun ketika kemudian peneliti bertanya tentang adanya Keppres Nomor 

69/1994 tentang pengadaan garam, beliau menjawab : 

“... wah saya malah belum tau itu mbak, itu peraturan nya seperti apa ya? 

Itu isinya ngomongin soal apa? Coba nanti tanya ke Indakop mbak, 
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mungkin itu ada di tupoksinya mereka, kalau kami kan taunya secara umum 

saja...” 

Pernyataan informan dari Bappeda Rembang tersebut dibenarkan oleh 

informan dari Perindakop yang mengatakan bahwa sosialisasi tentang pengadaan 

garam beryodium di Kabupaten Rembang ini sudah sering dilakukan : 

“... banyak masing-masing SAPD yang terkait dengan garam mereka 

mempunyai kewenangan untuk kewenangan melakukan sosialisasi, yang 

dimaksud dengan sosialisasi sosialisasi peningkatan kualitas atau dalam 

bentuk pengembangan agar garam beryodioum itu tercapai... kalau dibahan 

baku yang menjadi momen untuk di sosialisasi itu kulitas bahan baku menjadi 

bagus, tapi kalau sudah menjurus ke garam konsumsi dalam hal ini sudah 

perlu ditanmgani menjadi industri itu ditangani oleh dinas perdangan... “ 

Saat peneliti bertanya berkaitan dengan adanya Keppres Nomor 69/1994 

tentang pengadaan garam beryodium, beliau menjawab : 

“ada... itu apa namanya itu ada beberapa sisi, kalo dilihat dari sisi... kan 

memang ada aturan menteri dalem negeri itu kaitannya dengan menteri 

perdagangan, terus kalo di kabupaten sendiri itu ada perda, perda sendiri itu 

untuk mengayomi produsen garam beryodium..” 

Senada dengan pendapat diatas, informan yang merupakan salah satu 

produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang juga menyatakan 
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bahwa sosialisasi masalah garam beryodium sudah sering dilakukan oleh dinas 

terkait, berikut petikan wawancaranya : 

“Ya kalau masalah sosialisasi masalah garam itu ya mbak udah sering 

sekali dilakukan, wong sudah ada jadwalnya kok dari pemerintah setempat, 

rutin dilakukan itu mbak...” 

Dari pernyataan diatas dapat dicermati bahwa secara tidak langsung 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pengadaan garam 

beryodium oleh pemerintah dan juga masyarakat khususnya produsen garam yang 

ada di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sudah baik, namun sebenarnya 

dari implementor maupun sasaran belum tau benar apa isi dari Keppres Nomor 

69/1994 ini, mereka hanya mengetahui secara umum saja, yaitu garam konsumsi 

harus beryodium dan memenuhi syarat SNI. 

Jika pemerintah menginginkan suatu kebijakan diimplementasikan dengan 

benar dan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk dari pelaksanaan 

kebijakan tersebut harus dipahami, tidak hanya dipahami saja tetapi juga harus 

jelas agar sasaran paham maksud, tujuan dan isi dari kebijakan tersebut. Sebelum 

kebijakan tersebut disampaikan dan dijelaskan kepada sasaran, tentu saja 

implementor atau pelaksana harus mengerti dan paham akan maksud dari isi 

kebijakan tersebut, agar nantinya dapat menjelaskan sejelas-jelasnya kepada 

sasaran. Dalam hal ini kebijakan tentang pengadaan garam beryodium tidak 

disampaikan dengan jelas karena dari pelaksana sendiri tidak begitu mengetahui 

apa isi dari kebijakan tentang pengadaan garam beryodium tersebut. Sosialisasi 
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yang dilakukan oleh pemerintah setempat tersesan hanya itu-itu saja atau monoton 

dengan materi yang terus memfokuskan pada garam harus lebih dari standar 

minimal yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa masih ada 

produsen garam yang memproduksi dan memperjual belikan garam tidak 

beryodium. 

b) Kecukupan Informasi Yang Disampaikan Oleh Petugas Kepada Produsen 

Garam 

Dalam hal ini kecukupan informasi yang diberikan kepada produsen garam 

mengenani kebijakan pengadaan garam beryodium sangat berpengaruh kepada 

pengetahuan produsen garam itu sendiri dalam memproduksi garam seperti yang 

ditargetkan oleh pemerintah. Berikut pernyataan dari produsen garam Kaliori : 

“ya pokoknya itu garam harus beryodium mbak, 30-80 ppm sesuai dengan 

SNI, tapi katanya sekarang ada peraturan baru bahwa yang penting 

minimal 30 ppm, keatasnya nggak dibatasi mbak...” 

 Begitu juga dengan yang di katakan oleh informan lain yang juga 

merupakan produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Beliau 

mengatakan hal yang senada dengan apa yang telah dikatakan oleh bapak Pupon. 

Berikut pernyataan dari informan tersebut : 

 “...nggak tau mba, dari pemerintah setempat itu ya kalo sosialisasi 

ngomongnya masalah garam beryodium. Pokoknya masalah garam 
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beryodium aja, kalau detail yang lain kayaknya g ada mba. Intinya sesuai 

SNI itu lho mbak... “ 

Produsen garam juga mengatakan bahwa pernah dilakukan sosialisasi 

tentang memproduksi garam yang benar, tidak hanya berdasarkan kandungan 

yodiumnya saja, tapi itu hanya dilakukan sekali oleh pemerintah setempat, dan 

untuk tepat waktunya produsen garam itu sendiri sudah lupa. Padahal isi dari 

kebijakan pengadaan garam beryodioum itu sendiri tak terbatas hanya pada 

kandungan yodium dan SNI saja, tetapi juga pada proses pembuatan garam 

sampai garam didistribusikan kepada masyarakat. 

Sebagaimana dikutip dari Udoji (1981) dalam Wahab (1997) di dalam 

kajian pustaka mengatakan bahwa : 

“The execution of policies is more important than policymaking. Policies 

will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” 

(Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh 

lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan 

akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip 

kalau tidak diimplementasikan) (dalam Wahab, 1991 : 59). 

Islamy (1991), menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pejabat dan badan-

badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan negara, tetapi juga 

dalam pelaksanaan kebijakan. Keduanya sama-sama penting, tetapi dalam 

kenyataannya banyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan 

peranannya dalam perumusan kebijakan, kurang dalam implementasi kebijakan, 
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dan masih lemah sekali dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan baru kepada 

masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan. 

Di lokasi penelitian diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah setempat sudah cukup baik karena rutin dilakukan oleh instansi 

terkait. Informasi yang disampaikan kepada sasaran kebijakan terbilang cukup 

walau informasi yang disampaikan monoton. Namun kecukupan informasi yang 

diberikan tidak diimbangi dengan pengawasan yang tegas kepada sasaran 

sehingga masih ada garam tidak beryodium yang diproduksi dan diedarkan 

dipasaran. 

c) Ketepatan Dalam Menyampaikan Informasi Mengenai Kebijakan 

Pengadaan Garam Beryodium 

Sosialisasi dari petugas rutin dilakukan kepada produsen garam di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, seperti yang dituturkan oleh informan 

dari Bappeda Kabupaten Rembang : 

“...dilaksanakan 3 kali setahun, sebenernya idealnya 4 kali sekali. Itu 

dilaksanakan dengan koordinasi Bappeda, mulainya itu tahun 2006.. “ 

Namun dalam ketepatan informasi yang disampaikan kepada Produsen 

garam masih kurang, karena pada setiap sosialisasi informasi yang disampaikan 

hanya berkaitan dengan kandungan yodium dalam garam konsumsi saja, seperti 

yang diungkapkan oleh produsen garam Kaliori : 
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“ya kalo dari pemerintah kan memang yang disampaikan itu-itu aja, yang 

ditekankan ya masalah garam beryodium, Cuma itu. Ya kalo memang udah 

paham sudah ahlinya masalah garam tadi ya sudah ngangkat lah ya...” 

Bedasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan dilapangan, 

tergambar proses komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran 

kebijakan secara umum berjalan baik namun belum optimal dilihat dari informasi 

tentang kebijakan yang mereka terima belum jelas dan produsen garam hanya 

mengetahui sebatas kandungan  garam beryodium sesuai dengan SNI saja. 

Menurut Frank Goodnow (dalam Subarsono, 2003:88), harus dicari cara 

terbaik untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Berdasarkan pendapat 

diatas maka pemerintah Kabupaten Rembang harus bisa mencari cara yang tepat 

dan efisien untuk mengimplementasikan Kebijkan tentang pengadaan garam 

beryodium tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Rembang terhadap produsen Garam yang ada di Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang sudah sering dilakukan, namun hal tersebut kemudian bergantung pada 

materi sosialisasi yang diberikakan, apakah sesuai dengan isi kebijakan tersebut 

atau tidak. Dalam hal ini beberapa poin yang ada di kebijakan tentang pengadaan 

garam beryodium belum tersampaikan secara benar. Hal tersebut diketahui dari 

sebagian informan yang belum mengetahui keberadaan Keppres tersebut, juga 

pasal yang mengharuskan bahwa setiap produsen garam wajib memiliki 

laboratorium pengujian kanduangn yodium sendiri dan pelarangan produksi 

garam krosok. 
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4.6.2 Sumberdaya 

 Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud 

manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya 

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber 

daya, kebijakan hanya tinggal kertas yang akan menjadi dokumen saja. 

a) Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pengarahan Dalam 

Implementasi Kebijakan 

Pada kenyataannya selama ini sebagian besar petugas yang 

mengimplementasikan kebijakan tentang pengadaan garam beryodium yang ada 

di Kabupaten Rembang hanya mengetahui istilah Standar pembuatan garam 

beryodium yang boleh di konsumsi oleh manusia saja tanpa berdasarkan pada 

Kepppres No. 69 tahun 1994 tentang pengadaan garam beryodium yang 

sebenarnya isi dari kebijakan tersebut tidak terbatas hanya pada standarisasi 

garam beryodium untuk konsumsi manusia saja. 

Keterbatasan petugas sendiri dalam mengetahui isi kebijakan tentang 

pengadaan garam beryodium, berakibat pada kurangnya pengarahan yang 

diberikan kepada Produsen garam tentang pokok isi kebijakan tentang garam 

beryodium itu sendiri. 



80 

 

 

 

Kondisi pendidikan formal yang ada pada petugas Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Rembang secara umum masih rendah, hal tersebut dapat 

diketahui dari data komposisi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Rembang menurut pendidikan formal tahun 2010 yaitu masing-masing 

sebesar 10,5% (S2), 22,4% (S1), 63,2% (SLTA), 2,6% (SLTP) dan 1,3% (SD) 

dari jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang 

yaitu 76 orang (Lampiran 3). 

 Dari data tersebut terlihat bahwa kondisi pendidikan formal yang dimiliki 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang sebagian besar 

berpendidikan SLTA (63,2%) sehingga kemampuan petugas dalam memberikan 

pengarahan mengenai implementasi kebijakan pengadaan garam beryodium dan 

yodisasi masih kurang maksimal. 

Kemampuan pelaksana dalam memberikan pengarahan dalam 

mengimplementasikan kebijakan tentang pengadaan garam beryodium di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sangat berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan tersebut. Petugas harus mempunyai kemampuan yang 

diperlukan untuk memberikan pengarahan kepada produsen garam. 

Menurut George Edward III tahun 1990 menyatakan bahwa : “sumber 

daya bisa menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. 

Sumberdaya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup, dan dengan 

keterampilan untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas dan fasilitas 

yang perlu untu menerjemahkan proposal pada makalah ke dalam pemberian 
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pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang tidak memadai, 

maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan”. 

 Berdasarkan teori yang ada dapat dirumuskan kemampuan yang dimaksud 

adalah kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai 

pelaksana kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan dalam 

penelitian ini adalah semua potensi berupa pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh petugas Dinas Perindag 

Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Dalam kajian ini kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan mengenai 

implementasi kebijakan pengadaan garam beryodium dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan pegawai dengan asumsi yang dibangun adalah bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan yang dimiliki organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan 

berhasil. 

b) Kemampuan Petugas Dalam Berkomunikasi Dengan Produsen Garam 

Kaitannya dengan kemampuan petugas dalam berkomuniakasi dengan 

produsen garam, informan dari Perindakop Kabupaten Rembang menyatakan : 

“...yang paling penting dalam sosialisasi adalah bagaimana orang mengerti 

dan paham tentang materi yang akan disampaikan itu, nggak mesti satu 

acara khusus, tapi bisa diselipkan di acara apa saja gitu. Gimana caranya 

membuat orang nggak tau jadi tau... “ 

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil juga 

merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa 
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yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih 

dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber 

keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. 

Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan produsen garam 

mengenai kebijakan tentang pengadaan garam beryodium dilihat dari konsistensi 

perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Walaupun 

perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai 

unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut 

tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan 

baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah informasi kebijakan yang tidak konsisten 

akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam 

menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan 

berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang 

sangat longgar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-

tujuan kebijakan. Kurangnya kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan 

produsen garam dalam hal ini kurangnya ketrampilan merupakan masalah besar 

yang dihadapi pemerintah daerah (dan mungkin juga pemerintah pusat). Hal ini 

disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk latihan 

profesional. 

Dalam penelitian ini kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan 

produsen garam menurut peneliti baik, karena berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan yang merupakan sasaran yaitu produsen garam dan petani 
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garam, mereka mengatakan bahwa mereka mengerti dan paham apa yang 

disampaikan oleh petugas dalam sosialisasi-sosialisasi yang rutin diadakan, 

namun informasi yang disampaikan hanya sebatas garam beryodium saja. 

c) Jumlah Personil Yang Diturunkan Untuk Mengimplementasikan 

Kebijakan 

Hasil dari wawancara dengan informan dari Perindakop Kabupaten 

Rembang menuturkan : 

“... satu tim sekitar delapan orang, kalau di SKPD itu ada 2, dalam hal ini 

ada Bappeda dan Indakop, bappeda itu lebih condong ke penegakan hukum 

garam, kalau di kita itu lebih ke kualitasnya mbak... “ 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh infroman dari Bappeda 

yang juga mengatakan bahwa personil yang diturunkan untuk 

mengimplementasikan kebijakan masalah garam beryodium sudah cukup dan 

sudah ada masing-masing tim yang nantinya punya perkerjaan berbeda di 

lapangan. Kutipan dari informan tersebut adalah sebagai berikut : 

” ... teridiri dari bappeda, indakop, dinas kesehatan, ada polisinya 2, satpol 

pp, dari hukum, jadi ketika kita kalo pas kepasar gitu ya kita kerjasama, 

ada yang ambil sampel, ada yang yang ngetes, pokoknya udah tau kerjanya 

sendiri2 gitu, tindak lanjut dari gakkum nanti akan kita rapatkan, oh 

ternyata di pasar ini masih ada garam yang dibawah ini.. nah sebisa 
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mungkin nanti kita akan tindak lanjuti bagaimana garam yang aman di 

konsumi... “ 

Sumberdaya manusia yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan 

adalah jumlah personel yang diturunkan dalam implementasi. Ada satu hal yang 

harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi 

implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah personel yang banyak tidak 

secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan 

kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun 

personel, namun disisi yang lain kekurangan personel juga akan menimbulkan 

persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. 

Kurangnya personel-personel yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan. 

Sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah 

staf. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan pada sumber daya staf ini yakni : 

pertama, jumlah staf yang cukup, kedua ketrampilan. Banyak sekali kebijakan 

yang gagal dalam implementasi karena ketidakcukupan jumlah staf. Edwards III 

banyak memberikan contoh kegagalan implementasi kebijakan di Amerika Serikat 

akibat jumlah staf yang tidak mencukupi. Misalnya Kebijakan Pendidikan, 

Kebijakan Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Energi dan lain-lain. 

Dari kedua pernyataan diatas diketahui bahwa personil yang diturunkan 

dalam mengimplementasikan Keppres nomor 69 tahun 1994 tentang pengadaan 

garam beryodium di Kabupaten Rembang sudah cukup baik. Hal tesebut diketahui 

dari jumlah personil yang diturunkan serta masing-masing peranan dari instansi 
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pemerintah dalam menangani masalah garam beryodium. Mengenai sumber daya, 

dalam implementasi kebijakan ini hasil temuan penulis di Lapangan 

menggambarkan masih kurangnya kemampuan petugas dalam berkomunikasi dan 

memberikan pengarahan kepada produsen dikarenakan pengetahuan petugas akan 

kebijakan tersebut sendiri masih kurang walaupun jumlah personil yang 

diturunkan sudah memadai. 

4.6.3 Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti 

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap 

atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak eferktif. 

a) Sikap Pemerintah Terkait Dengan Adanya Pelanggaran Yang Terjadi 

Dalam Proses Pengadaan Garam Beryodium 

Terkait sikap petugas dengan adanya pelanggaran yang terjadi mengenani 

penggadaan garam beryodium, pernyataan dari petugas pengimplementasi 

kebijakan tersebut memberikan tanggakan yang berbeda seperti yang dituturkan 

oleh infroman dari Perindakop Kabupaten Rembang : 

“... sebetulnya gini, ntah itu punishment atau reward itu kan bentuknya 

dilakukan manakala, tapi ketika suatu masyarakat belum ada penegakan 
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hukum atau yang melanggar, itu kenapa harus dicari-cari, itu lah contoh 

dimasyarakat kita kenpa mecari-cari suatu kasus daripada menangani 

suatu kasus. Makanya mereka itu lebih menargetkan kepada menemukan 

masalah daripada menyelesaikan masalah... “ 

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh informan dari 

Bappeda Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa : 

“ya untuk produsen garam yang ketawan tidak memenuhi standar itu nanti 

akan kita sita, kita ambil sebagai barang bukti, kan itu ada dua polisi ya 

yang mengawasi, sama reskrim dan bimasnya, bimbingan masyarakat, iya 

kayaknya itu istilahnya bimas. Kalo bimas itu dalam takalan nanti ada 

panggilan ke pengusahanya. Selama ini masih dalam ranah pembinaan 

sih...” 

 Dari kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sikap antar petugas 

dalam menangani Kebijakan tentang pengadaan garam beryodium ini masih 

belum sejalan. Di satu sisi ada petugas yang berusaha untuk tegas dalam 

pengambilan keputusan atau tindakan, namun disisi lain petugas lain 

menginginkan cara yang lebih memasyarakat atau bermusyawarah dalam 

menangani pelanggaran tersebut. Ketegasan dalam mengimplentasikan suatu 

kebijaka harusnya ditunjukan oleh petugas sebagai bentuk konsistensi dalam 

menjalankan kebijakan. Jika petugas dinilai tidak tegas dalam menangani masalah 

yang terjadi terkait dengan kebijakan yang dijalankan, maka petugas akan di nilai 

tidak serius dalam menjalankan kebijakan tersebut. 
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b) Persepsi Produsen Garam Terhadap Isi Kebijakan Tentang Pengadaan 

Garam Beryodium 

Dari wawancara dengan produsen garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang, produsen garam menginginkan adanya perhatian lebih dari pemerintah 

mengenai garam beryodium ini, seperti yang diungkapkan oleh produsen garam 

Kaliori : 

“kalau pendapat saya memang untuk pabrik garam beryodium itu rumit 

ya, kita kan dulu belum tau masalah garam beryodium, tapi ternyata 

belum seberapa. Masalah garam beryodium ini memang rumit ya, karena 

apa kalau bisa kan semua bisa dialihkan kemana ya seperti ke Obat atau 

apa tapi kenapa yang dibebani kok garam, lha mungkin dari dokter yang 

paling mendasari itu kan garam. Apalagi semua manusia kecil sampe 

besar kan makannya garam. Mungkin yang dimaksud dokter itu seperti 

itu...” 

Demikian pula yang disampaikan oleh informan lain yang  juga merupakan 

produsen garam sebagai berikut : 

“ nggak ada masalah kok sama kebijakan mengyodisasi garam ini. Nggak 

keberatan dana juga, masalahnya ya itu tadi sudah tau kalau garam 

beryodium itu penting mbak, terus juga kan sudah ada perda yang 

mengatur... “ 
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Produsen garam menuturkan agar pemerintah memerikan bantuan fisik 

untuk membantu petani garam agar garam yang dihasilkan memiliki kualitas yang 

baik. 

“....bantuan Jamperpal itu dibuat garamnya jernih, bersih, bagus. Agar 

yodiumnya bagus, kandungan NACLnya tinggi. Soalnya NACL untuk garam 

rembang ini belum bisa mencapai 94,7. NACL garam rembang itu rata-rata 

masih 92... “ 

Mungkin yang informan maksud dari kata Jamperpal tersebut adalah Terpal 

yang digunakan untuk lahan atau ladang garamnya supaya kualitas yang garam 

yang di hasilkan oleh petani garam lebih baik. 

Analisis Persepsi produsen garam berkaitan atau berhubungan dengan isi 

kebijakan tentang pengadaan garam beryodium dan yodisasi. Salah satu dari 

analisis persepsi masyarakat yaitu sikap produsen garam yang positif ataupun 

sikap produsen garam yang menyetujui diterbitkannya Kebijakan tentang 

pengadaan garam beryodium dan yodisasi. Kebijakan – kebijakan yang 

membutuhkan usaha-usaha implementasi yang sangat didesentralisasikan berarti 

melibatkan banyak orang. Untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-

kebijakanyang didesentralisasikan, setiap orang harus harus menerima perintah-

perintah. 

Untuk mengetahui bahwa produsen garam benar-benar bersikap positif 

terhadap Kebijakan sangat dipengaruhi oleh persepsi dari petugas, Akan tetapi 

saluran-saluran transmisi seringkali masih belum baik terutama untuk orang-orang 
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berada pada tingkat pemerintahan yang lebih yang lebih rendah atau disektor 

swasta. Semakin banyak organisasi yang harus dilalui oleh komunikasi, maka 

semakin banyak pula orang yang harus merincinya. Jarak yang jauh antara 

pelaksana dengan perumus kebijakan juga akan mendorong terjadinya 

kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini dapat terjadi secara kebetulan maupun 

karena persepsi selektif yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. 

Apabila persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak baik, maka 

dapat menimbulkan perbedaan sikap maupun penilaian yang kurang baik terhadap 

implementasi kebijakan tersebut. Sehingga kajian persepsi produsen garam di 

Kecamatan Kaliori terhadap Kebijakan tentang pengadaan garam beryodium perlu 

dilakukan. Disamping itu, hasil kajian persepsi dapat menunjukkan adanya pola 

sosial atau proses sosial antara produsen garam dengan pemerintah Kabupaten 

Rembang. Kajian persepsi ini lebih difokuskan pada manfaat, dan harapan 

produsen garam di Kecamatan Kaliori terhadap keberadaan dan manfaat dari 

kebijakan tersebut. 

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sikap produsen garam di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang pada dasarnya memberikan respon 

positif terhadap kebijakan tersebut, karena mereka sudah mengetahui manfaat dari 

garam beryodium dan mempertimbangkan manfaat yang nantinya di dapat. Akan 

tetapi yang menjadi permasalahan adalah meskipun produsen faram sudah 

mengetahui manfaat dari garam beryodium, hampir semua produsen garam masih 

memperjual belikan garam krosok karena permintaan pasar yang selalu tinggi. 
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4.6.4 Keadaan Lingkungan  

a) Kendala Sumberdaya Pelaksana Dan Sasaran 

Kendala sumberdaya seperti dana atau anggaran sangat berpengaruh untuk 

berjalannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini infroman 

dari Bappeda Kabupaten Rembang mengungkapkan : 

“kendala anggaran itu, gini lho mba, dulu kan penegakan hukum itu kan 

kan diampu oleh UNICEF, tapi setelah unicef meninggalakan rembang jadi 

Bappeda yang menangani. Harusnya sih sebebernya itu kan satpol pp, tapi 

karena satpol pp itu n ggak jalan, jadinya ya bappeda yang jalan artinya 

nggak bisa maksimal, akhirnya mencari-cari cara akhirnya ya ke bappeda 

lagi, Cuma kita ingin keberlangsungan program tersebut... “ 

Dari penyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Rembang 

mengusahakan keberlangsungan program pemerintah tersebut karena dirasa 

program pemerintah tersebut sangat penting walaupun banyak yang 

menganggapnya sepele. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh produsen 

garam, 

“ Ya dulunya saya nganggepnya apa sih, kok yang dibebanin garam, 

padahal kan garem itu kecil dan nggak seberapa, tapi setelah saya tahu 

manfaatnya garam buat kesehatan ya saya mendungkung mbak, makanya 

saya memproduksi garam konsumsi itu beryodium...” 

Sumberdaya tentu saja akan menjadi sebuah masalah jika sumberdaya 

dalam implementasi suatu kebijakan dirasa kurang atau tidak sesuai. Hal tersebut 
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dikarenakan sumberdaya pelaksana menjadi faktor utama sebagai penyampai isi 

kebijakan, dan sasaran sebagai penerima kebijakan yang akan menjalankan 

kebijakan tersebut. Sumberdaya dalam hal ini mencakup sumberdaya manusia, 

anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Dari hasil wawancara dalam 

penelitian ini tidak menunjukan adanya kendala sumberdaya anggaran, fasilitas 

atau kewenangan. Kendala sumberdaya dalam penelitian ini adalah lebih kepada 

kendala sumberdaya manusia yang ketrampilan dan profesionalitas yang kurang, 

serta kendala sumberdaya informasi dan wewenang dimana informasi yang 

disampaikan terkait dengan isi kebijakan tidak cukup dan kurang. 

b) Sosio Kultural Lokasi Sasaran Kebijakan 

Sosio kultural dari lokasi sasaran kebijakan sangat mendukung berjalannya 

kebijakan itu sendiri, seperti yang dituturkan oleh Informan dari Perindakop 

Kabpaten Rembang saat ditanya apakah masyarakat Kabupaten Rembang itu 

sendiri mendukung dengan adanya kebijakan tersebut : 

“oh sangat mendukung, sangat mendukung. Karena untuk pengawasan 

garam beryodium itu sendiri kalau tidak ada peran serta masyarakat itu 

tidak mungkin akan berhasil, ini adalah bentuk dari kepedulian masyakat 

terhadap garam. Ini yang harus kita cermati, karena segala sesuatu 

apapun, pogram apapun, kalo tidak ada dukungan dari masyarakat saya 

yakin tidak akan jalan..” 

Dari penyataan tersebut jelas dapat diketahui bahwa pentingnya dukungan 

masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Jika masyarakat 
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tidak mendukung adanya kebijakan tersebut, sangat diragukan akan 

keberlangsungan dari kebijakan itu sendiri. 

Keadaan sosial dan budaya dari lokasi sasaran kebijakan berpengaruh 

terhadap penyampaian suatu isi kebijakan. Masyarakat yang sudah terbuka dan 

terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding 

dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga dengan 

kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi 

program, karena program-program dapat disosialisasikan dan diimplementasikan 

dengan baik dengan bantuan teknologi. Di lokasi penelitian ini masyarakat sudah  

cenderung terbuka dan modern, mereka menerima dengan baik adanya kebijakan 

tentang pengadaan garam beryodium dan juga mendukung adanya kebijakan ini. 

Mereka sudah paham dengan pentingnya garam beryodium untuk manusia dan 

kesehatan. 

c) Tersedianya Infrastruktur Fisik Yang Cukup 

Tersedinya infrastuktur yang memadai akan membantu keberlangsungan 

dari impelementasi kebijakan, walaupun hal tesebut berbeda untuk setiap macam 

kebijakan yang ada. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan dari Bappeda Kabupaten Rembang 

bahwa produsen di rembang dalam melakukan proses yodisasi sudah 

menggunakan alat yang memadai, karena pada tahun 2006 dibawah UNICEF 

produsen garam diberi alat untuk memproduksi garam yang mengyodisasi garam, 

berikut penuturan dari infroman dari Bappeda : 
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“ saya rasa kalau sekarang produsen garam di Rembang memproduksi 

garamnya sudah sesuai dengan perda mbak, sudah sesuai dengan cara 

yang benar. Soalnya sudah pernah ada sosialisasi tentang alat produksi 

sama yodisasi dulu, sekali kayaknya.. tapi saya rasa sudah mbak...” 

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan yang merupakan 

produsen garam di Rembang : 

“ ya kan kalo untuk produsen garam Rembang ini kan masih manual ya 

mba, masih dengan cara trasional, jadi hasilnya juga belum maksimal,...” 

Dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengadaan garam 

beryodium di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ini para pelaksana sudah 

memiliki infrastruktur yang baik dan cukup, tapi untuk pihak sasaran berdasarkan 

hasil wawancara dan informasi yang didapat, sasaran kebijakan belum memiliki 

infrastruktur yang cukup untuk memaksimalkan kebijakan ini. Hal tersebut karena 

keterbatasan anggaran dari pihak sasaran sendiri dan belum adanya bantuan dari 

pemerintah setempat untuk dapat memaksimalkan infrastruktur mereka. 

4.6.5 Faktor lainnya 

a) Faktor Yang Mendukung Keberhasilan Implementasi Program Yodisasi 

Faktor lain yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi 

program pengadaan garam beryodium menurut informan adalah komitmen. Hal 

tersebut diungkapkan oleh petugas pengimplementasi kebijakan yaitu informan 

dari Bappeda : 
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“... dari pengambil kebijakan, komintmen bersama dari perda, perbu, kalo 

mau menjalankan git kalo komitmennya nggak kuat susah lho mba, kaya ini 

kepala bappeda juga sebenernya kan ngomong ngapa lho masalah garam 

aja kok dipikirin nemen-nemen, tapi kan akhirnya di paham dan dia tau, 

makanya anggaran bisa turun ...” 

Pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan oleh informan dari 

Perindakop Kabupaten Rembang yang menuturkan bahwa : 

“... komponen masyarakat, tidak hanya petani garam, tidak hanya produsen 

garam, tidak hanya instansi pemerintah, ini kan semua tergabung dalam 

satu kelompok diibaratkan membentuk satu kelmbagaan yang mereka 

percaya bahwa ini lho garam yang beredar di masyarakat, kalau nggak ada 

komitmen dari semua institusi itu, nggak mungkin program itu akan 

berjalan... “ 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian maka faktor 

yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengadaan garam 

beryodium adalah Komitmen. Komitmen dari pelaksana kebijakan menjadi faktor 

yang sangat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, karena dengan adanya 

komitmen antar pelaksana kebijakan, maka kebijakan tersebut dapat bejalan. 

Apapun tantangan yang ada di depan, jika para pelaksana kebijakan saling 

berkomitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan baik, maka mereka 

akan selalu berusaha menemukan jalan untuk mengatasi halang rintang dalam 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
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b) Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Yodisasi 

Faktor penghambat dalam implementasi program pengadaan garam 

beryodium sendiri menurut peneliti berdasarkan hasil dari lapangan adalah 

kurangnya komitmen dan ketegasan dari petugas dengan adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh produsen yang nakal. 

“... kalau kita mencari kedala atau kelemahan yang sifatnya negatif itu 

kalau menurut saya nggak usah dibahas, tapi kalo ngomongin kelemahan 

yang sifatnya menjadi peluang yang bisa diangkat yang bisa 

menyelesaikan suatu persoalan itu yang harus kita sikapi, karena apapun 

yang namanya masukan harus kita terima kita terima, tapi bagaiman 

mengimplementrasikan masukan itu , itu yang harus dicarikan solusi...” 

Kemudian masalah utama dalam sistem kontrol yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah tidak adanya kontrol tentang pengecekan ulang terhadap hasil 

produksi garam secara maksimal. Karena sifat pengawasan yang hanya 

bimbingan-bimbingan, menjadikan kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan 

isi kebijakan tentang pengadaan garam beryodium. 

Disamping lemahnya pengawasan faktor penghambat lainnya adalah 

masih adanya produsen nakal yang memproduksi garam krosok dan briket, 

padahal pada isi kebijakan tentang pengadaan garam beryodium tersebut juga 

dijelaskan bahwa adanya larangan memproduksi garam krosok, pengawasan ini 

lah yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah setempat. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang 

menjadi penghambat implementasi program pengadaan garam beryodium di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang adalah tidak ada. Dari pihak pelaksana 

menyatakan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengadaan 

garam beryodium ini tidak mengalami kendala atau mendapat hambatan, namun 

saja memang belum maksimal karena kecakapan personil yang kurang dalam 

tugasnya. 

4.7 KELEMAHAN PENELITIAN 

 Kelemahan dalam penelitian tentang Implementasi kebijakan  pengadaan 

garam beryodium dan yodisasi ini adalah : 

1. Peneliti tidak dapat melakukan FGD (Focus Group Discusion) dengan 

sasaran konsumen  secara maksimal dikarenakan konsumen dari produsen 

garam yang ada di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang berada di luar 

daerah Rembang. Hal tersebut membuat FGD hanya dilakukan kepada 

ibu-ibu PKK saja. 

2. Waktu pelaksanaan penelitian yang tidak bertepatan dengan jadwal sidak 

atau pemantauan yang ada di Rembang, sehingga peneliti tidak bisa 

melihat langsung berjalannya kebijakan tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Garam konsumsi yang di produksi oleh produsen Rembang masih belum 

memenuhi target pemerintah yang menginginkan hanya garam beryodium 

sesuai syarat SNI beredar di masyarakat. Masih ada produsen garam yang 

memproduksi garam yang tidak memenuhi syarat garam konsumsi dan 

juga memproduksi garam krosok yang pada dasarnya adalah garam yang 

tidak beryodium. 

2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tentang 

pengadaan garam beyodium dan yodisasi di Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang adalah dilihat dari unsur Komunikasi (Kejelasan Informasi 

seputar garam beryodium, Kecukupan informasi yang disampaikan, 

Ketepatan dalam menyampaikan infomasi), Sumberdaya (Kemampuan 

petugas memberi pengarahan, Kemampuan petugas berkomunikasi, 

jumlah personil), Disposisi (Sikap pemerintah terkait pelanggaran, 

Persepsi produsen terhadap kebijakan), dan Keadaan Lingkungan 

(Sumberdaya pelaksana dan sasaran, Sosio kultural lokasi penelitian, 

Infrastruktur fisik) 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang ada, maka 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam proses 

implementasi kebijakan tentang pengadaan garam beryodium dan yodisasi di 

Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dengan ini saran yang dapat diberikan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dengan materi yang 

terfokus pada isi kebijakan untuk produsen garam dan petani garam 

sehingga sasaran bisa memaksimalkan diri dalam menjalankan kebijakan 

tentang pengadaan garam beryodium. 

2. Diharapkan untuk pemerintah setempat dapat bertindak tegas dalam 

menangani pelangaran yang dilakukan terkait dengan pengadaan garam 

beryodium, sehingga masyarakat akan lebih patuh dan tidak berani 

melakukan pelanggaran. 

3. Diperlukan upaya peningkatan pengawasan terhadap produksi garam 

beryodium, dan menindak tegas produsen garam yang masih memproduksi 

garam krosok yang seharusnya tidak boleh di produksi karena 

bertentangan dengan isi kebijakan tentang pengadaan garam beryodium. 

4. Melakukan sosialisasi merk dagang garam yang berkualitas sesuai dengan 

SNI kepada konsumen sehingga konsumen tidak dibingungkan dengan 

garam beryodium “palsu” yang beredar di masyarakat. 
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5. Peningkatan program bantuan alat yodisasi kepada produsen garam dan 

bantuan untuk petani garam dari instansi terkait guna meningkatkan 

kualitas garam Rembang. 
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Lampiran 1. Hasil Pemantauan Garam Beryodium yang beredar di Kab. Rembang 

Tabel 4.4 Hasil Pemantauan Garam Beryodium yang beredar di Kab. Rembang 

No. Produsen Merek Jenis 

Garam 

Kadar 

Yodium 

Pasar Lasem 

1 Garam Nasional, Batangan Pati GN Halus 58,16 

2 Garam Nasional, Batangan Pati GN Briket 65,43 

3 PT. Chem Candi Indonesi Refina Halus 65,43 

4 PD. Monggo Mas  MM Briket 25,44 

    21,81 

Pasar Jolotundo, Lasem 

1 PT. Apel Merah, Purworejo Rembang AM Halus 94,51 

Pasar Pentungan, Rembang 

1 UD. Talenta Raya 

 

Dan Dut Halus 36,35 

2 UD. Talenta Raya 

Ds. Ketitang Wetan, Batangan Pati 

Dan Dut Briket 50,89 

3 PT. Apel Merah, Purworejo Rembang AM Briket 116,32 

4 PT. Nda Ndut Ria, Purworejo 

Rembang 

DN Halus  79,97 

Pasar Sluke 

1 Garam Nasional, Batangan Pati GN Briket 72,7 

2 Garam Nasional, Batangan Pati GN Halus 50,89 

3 PT. Duta Sejahtera Juwana EN Halus  21,8 

Pasar Pandangan 

1 PT. Duta Sejahtera Juwana EN Halus 14,45 

2 Garam Nasional Gambar Ikan, 

Batangan Pati 

GN Halus 69,04 

3 Tiga Roda Jaya, Lengkong Batangan CN Halus  65,43 

Pasar Kragan 

1 PT. Garindo Sejahtera Abadi Gresik Ibu Bijak Halus  43,62 

2 CV. Kluarga Gresik Gapuro Wali Halus  32,71 

3 UD. Langgeng Jaya Anak Jenius Halus  10,90 

7,27 

4 Tiga Roda, Lengkong Juwana Dara Ndut Briket 25,44 

5 Tiga Roda, Lengkong Juwana CN Briket 36,35 

6 PT. Duta Sejahtera EN Halus 18,17 

Pasar Sarang 

1 UD. Samudra Asia, Surabaya Kuda Halus  29,08 

21,81 

2 UD. Samudra Asia, Surabaya Kuda Briket 32,71 

Pasar Gandri, Sedan 

1 Ekonomi Nasional EN Halus 29,00 
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PT. Duta Sejahtera. Juwana Pati 21,81 

2 Garam Nasional, Batangan Pati GN Halus 36,35 

Pasar Sedan 

1 Ekonomi Nasional 

PT. Duta Sejahtera. Juwana Pati 

EN Halus 39,98 

43,62 

Pasar Sale 

1 Garam Nasional, Batangan Pati  GN Halus 32,71 

2 Garam Nasional, Batangan Pati GN Briket 54,52 

Pasar Tegal Dowo, Gunem 

1 Garam Nasional, Batangan Pati GN Halus 54,52 

2 PT. Apel Merah Purworejo Rembang AM (Gambar 

Apel) 

Briket 39,98 

3 UD. TD. Segitiga, Juwana Pati  Yang Ndut Briket 25,44 

4 UD. Sumber Laut, Batangan Pati Endang Ndut  Briket 25,44 

5 UD. Permata Laut 

Ds. Bumimulyo, Batangan Pati 

Bang Ndut  Briket 72,27 
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Lampiran 2. Produsen Garam di Kabupaten Rembang 

Tabel 4.5 Produsen Garam di Kabupaten Rembang 

NO. Nama 

Produsen 

Alamat Merk  Jenis Kadar 

Iodium 

(ppm) 

1 UD. Suka 

Maju 

Desa Purworejo-

Kaliori 

Arung samudera 

Ratu Goyang 

SM 

Lembu pohan 

Suka Maju 

Briket 

Briket 

Briket 

Halus 

Halus  

20,84 

65,91 

42,73 

83,21 

29,13 

2 UD. Ndat 

Dut Ria 

Desa Purworejo-

Kaliori 

Ndan Ndut kecil 

Ndan Ndut Besar 

Berlayar 

Ikan laut besar 

Ikan laut kecil 

Ndan Ndut hijau kecil 

Segitiga Ca 

Gajah Kecil 

DN Biru 

DN Kecil 

Ndan Dut hijau 

 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

Halus 

Halus 

Halus 

Halus 

Briket 

 

65,43 

68,88 

21,42 

95,24 

51,62 

43,62 

116,32 

69,79 

22,17 

71,24 

145,4 

3 PT. GM 

(Garam Mas) 

Desa Purworejo-

Kaliori 

GM 

Garam pintar 

GM Segitiga Biru 

GM Segitiga 

Briket 

Briket 

Briket 

Briket 

79,97 

95,51 

72,70 

28,70 

4 PT. Apel 

Merah 

Desa Purworejo-

Kaliori 

Dampo Awang Biru 

Apel Merah 

Apel Merah (biru) 

Stardut 

 

Stardut besar 

Briket 

Briket 

Halus 

Briket 

 

Briket 

79,97 

50,89 

43,62 

26,89 

20,05 

53,07 

5 PT. Finaba 

Mandiri 

Desa Dresi 

Kulon-Kaliori 

- - - 

6 UD. Barokah  Desa Dresi 

Kulon-Kaliori 

Endang dut 

Dua Bola 

Cap Gajah Bandeng 

Briket 

Briket 

Briket 

49,43 

47,98 

45,07 
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Lampiran 3. Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

             Rembang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2010 

 

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

    Rembang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2010 

 

No. Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Presentase 

1. S2 8 10,5% 

2. S1 17 22,4% 

3. SLTA 48 63,2% 

4. SLTP 2 2,6% 

5. SD 1 1,3% 

 Jumlah 76 100% 

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Rembang 
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Lampiran 4. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kelolahragaan Kepada 

Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kelolahragaan Kepada 

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Rembang 
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Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kelolahragaan Kepada 

Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang 
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Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Pelaksanaan Pengambilan Data/ Penelitian dari 

BAPPEDA Kabupaten Rembang 
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Lampiran 10. Surat Keterangan Pelaksanaan Pengambilan Data/ Penelitian dari 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Rembang 
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Lampiran 11. Surat Keterangan Pelaksanaan Pengambilan Data/ Penelitian dari 

Industri Garam UD. Apel Merah Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang 

 

 

 

Lampiran 7. 
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Lampiran 12. Surat Keterangan Pelaksanaan Pengambilan Data/ Penelitian dari 

Industri Garam UD. Ndan-Ndut Ria Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang 
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Lampiran 13. Kebijakan Tentang Pengadaan Garam Beryodium 
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Lampiran 14. Check list Data Skunder 

No. 
Elemen 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1. Data Produsen Garam di Kecamatan Kaliori 

Kabupaten Rembang 
√ 

 

2. Data Garam Konsumsi yang beredar di 

Kabupaten Rembang beserta Kandungan 

yodiumnya. 

√ 

 

3. Data Garam yang di produksi oleh produsen 

garam Kecamatan Kaliori Kabupaten 

Rembang beserta kandungan yodiumnya. 

√ 

 

4. Data petugas yang mengimplementasikan 

kebijakan tentang pengadaan garam 

beryodium dan yodisasi. 

√ 

 

5. Data program penanggulangan Gaky yang 

telah dilakukan oleh pemerintah Rembang. 
√ 

 

6. Dokumen berupa Keppres, SK Menteri 

Perindustrian, dan Perda yang mengatur 

tentang garam beryodioum di Kabupaten 

Rembang√ 

√ 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

Lampiran 15. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Sosio Kultural Masyarakat di Kabupaten Rembang Khususnya Kecamatan 

Kaliori 

 

No. Hal-hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

1. Kondisi Lingkungan  

2. 

Kontak Sosial 

 Antar individu 

 Individu dengan kelompok 

 Antar Kelopok 

 

3. Kebiasaan mengonsumsi garam  

4.  

Pemilihan garam konsumsi saat 

membeli 
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Lampiran 16. Panduan Focus Group Discussion (FGD) 

PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

Kontribusi Konsumen Dalam Mendukung Produksi Garam Berydodium 

Oleh Produsen Garam Di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 

 

FGD ini digunakan untuk : Mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari    

   sisi Konsumen garam 

Pemandu       : Peneliti 

Peserta       : Kader PKK Kec. Rembang Kabupaten  

      Rembang 

Tempat       : Aula Kecamatan Rembang Kab. Rembang 

 

Naskah FGD 

Ucapan Salam, 

Pemandu (moderator) menjelaskan tujuan dari FGD ini. 

Tujuan saat ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari sisi 

konsumen mengenai garam beryodium. Dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh 

yang diberikan konsumen terhadap produsen garam dalam memproduksi garam 

yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. 

Perlu juga disampaikan dan di tekankan pada kepada peserta bahwa acara ini 

independen, maksudnya adalah peserta dapat menyampaikan pendapatnya tanpa 

ada tekanan dan dan subyektif kontrol. Adanya rekaman berupa video dan voice 
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recorder dimaksud bahwa pikiran, pendapat, dan gagasan peserta diperlukan 

dalam rangka penyusunan laporan kegiatan dan proses evaluasi. 

 

Pertanyaan-pertanyaan : 

1. Garam seperti apa yang Anda pilih untuk konsumsi? 

2. Jelaskan apa yang Anda harapkan dari garam yang beredar di pasaran? 

3. Jelaskan apa yang Anda harapkan dari Produsen garam dalam 

memproduksi garam? 

 

Catatan : Materi pertanyaan berkembang sesuai dengan hasil yang ditemukan di 

lapangan berdasarkan data dan hasil observasi dan wawancara. 

 

Penutup, 

Moderator mengucapkan terimaksih kepada peserta FGD ata partisipasinya. 
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Lampiran 17. Instrumen Penelitian (Panduan Wawancara) 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG 

IODISASI TERHADAP MUTU GARAM PADA INDUSTRI GARAM 

KECIL DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG 

A. Identitas Informan 

Nama  :     ;Laki-laki/ Perempuan 

Usia  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

I. Panduan Wawancara untuk Petugas 

1. Apakah produsen garam yang ada di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 

mengetahui bahwa dalam memproduksi garam ada dasar hukumyang mengaturnya? 

2. Menurut Anda apakah Pengadaan Garam beryodium/ yodisasi garam itu perlu? 

Kenapa? 

3. Apakah produsen garam Rembang masih ada yang memproduksi garam krosok? 

4. Apakah Produsen garam yang ada di Rembang memiliki Laboratorium pengujian 

mutu garam sendiri? 

5. Bagaimana proses pengolahan garam beryodium oleh petani garam dan produsen 

garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang? 

6. Apakah Produsen garam di Kecamatan Kaliori sudah memakai Label SNI pada 

kemasannya? 

7. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan 
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peredaran garam beryodium? 

8. Bagaimana cara penyampaian kebijakan yang Anda lakukan mengenai pengadaan 

garam beryodium? 

9. Metode seperti apa yang Anda gunakan untuk menyampaikan isi kebijakan? 

10. Bagaimana cara penyampaian kebijakan yang Anda lakukan mengenai pengadaan 

garam beryodium? 

11. Metode seperti apa yang Anda gunakan untuk menyampaikan isi kebijakan? 

12. Siapa sajakah yang melakukan sosialisasi? Dan berapa kali Anda mendapatkan 

sosialisasi tersebut? 

13. Instansi mana sajakah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan 

terhadap kualitas garam yang di produksi oleh produsen garam di Kecamatan 

Kaliori Kab. Rembang dan juga yang beredar di Kabupaten Rembang? 

14. Adakah sistem reward dan punisment dari dinas terkait terhadap perusahaan yang 

melakukan pelanggaran (memproduksi garam non yodium atau mempunyai kadar 

garam yang belum memenuhi SNI)? 

15. Bagaimana dana yang kelurkan oleh pemerintah untuk mendukung berjalannya 

peraturan tersebut? 

16. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilapangan? 

17. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut? 

18. Menurut Anda apa kelemahan dari peraturan pemerintah tentang pengadaan garam 

beryodium ini? Bagaimana solusinya? 
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II. Panduan Wawancara untuk Produsen Garam 

1. Apakah Anda mengetahui bahwa dalam memproduksi garam ada dasar hukum 

yang mengaturnya? Jika tahu, sebutkan dan Jelaskan? 

2. Menurut Anda apakah Pengadaan Garam beryodium/ yodisasi garam itu perlu? 

Kenapa? 

3. Apakah produsen garam Rembang masih ada yang memproduksi garam krosok? 

4. Apakah Produsen garam yang ada di Rembang memiliki Laboratorium pengujian 

mutu garam sendiri? 

5. Garam yang boleh diperdagangkan itu yang seperti apa? 

6. Apakah garam yang di produksi oleh perusahaan Anda sudah memakai label SNI 

pada kemasannya? 

7. Menurut Anda apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan garam 

beryodium? 

8. Informasi apa yang Anda dapat mengenai tentang kebijakan pengadaaan garam 

beryodium dan yodisasi garam? 

9. Darimana anda mendapatkan Informasi tersebut? 

 10. Bagaimana menurut Anda penyampaian informasi petugas dalam melakukan 

pengarahan saat memberikan sosialisasi? 

11. Adakah sistem reward dan punisment dari dinas terkait terhadap perusahaan yang 

melakukan pelanggaran (memproduksi garam non yodium atau mempunyai kadar 

garam yang belum memenuhi SNI)? 

12. Bagaimana persepsi Anda tentang kebijakan pengadaan garam beryodium dan 

yodisasi garam? 
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13. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan peraturan tentang pengadaan 

garam beryodium dan yodisasi garam? 
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Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan, sosial dan Budaya Bappeda 

Kabupaten Rembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Industri Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang 
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Wawancara dengan Produsen Garam Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Produsen Garam Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 
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Wawancara dengan Petani  Garam Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 
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 Wawancara dengan Konsumen Garam Keliling di Kabupaten Rembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produksi Garam krosok oleh Produsen Garam Kec. Kaliori Kab. Rembang 
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 Produksi Garam Briket Oleh produsen garam Kec. Kaliori Kab. Rembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garam Krosok 
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Lahan Garam di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 

 

Proses Pencucian Garam 
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Lampiran 19. Data Informan 

 

1. Nama             : SL SE 

 Jabatan          : Kepala Seksi Usaha Industri Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang 

 Pendidikan    : S1 

 Usia               : 55 Tahun 

    

2.  Nama             : SW 

 Jabatan          : Kepala Bidang Pemerintahan, sosial dan Budaya 

Bappeda Kabupaten Rembang 

 Pendidikan    : S1 

 Usia               : 48 Tahun 

    

3. Nama             : PP 

 Jabatan          : Produsen Garam 

 Pendidikan    : SLTA 

 Usia               : 62 Tahun 

    

4. Nama             : ST 

 Jabatan          : Produsen Garam 

 Pendidikan    : SLTP 

 Usia               : 58 Tahun 

    

5. Nama             : SH 

 Jabatan          : Petani Garam 

 Pendidikan    : SD 

 Usia               : 63 Tahun 
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6. Nama             : TR  

 Jabatan          : Konsumen Garam 

 Pendidikan    : SLTP 

 Usia               : 49 Tahun 
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