
1 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor industri memegang peranan kunci sebagai lokomotif 
pembangunan karena pembangunan sektor industri dapat 
memacu pembangunan sektor-sektor lainnya seperti 
perdagangan, pertanian dan jasa. Hal ini disebabkan sektor 
industri memiliki beberapa keunggulan antara lain besarnya 
kapitalisasi modal yang tertanam, kemampuan menyerap 
tenaga kerja, kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap 
bahan dasar yang diolah, besarnya efek multipalyer dan inovasi 
yang ditimbulkan dari kegiatan sektor industri.  

Kontribusi sektor industri di Indonesia terhadap serapan tenaga 
kerja hingga Agustus 2017 tercatat sebesar 17,01 juta orang 
bekerja di sektor industri atau sekitar 14,05% dari total tenaga 
kerja di Indonesia. Selain, itu berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) sektor industri memiliki kontribusi PDB paling 
tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya pada tahun 2017 
mencapai 20,16%. Meskipun pertumbuhan ekonomi industri 
pada tahun 2017 hanya tumbuh 4,27%, lebih rendah dari 
pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,07%. 

Kontribusi sektor industri di tingkat regional seperti Jawa 
Tengah jauh lebih besar mencapai 34,82 % dan mengalami 
pertumbuhan sebesar 4,12% (BPS Jawa Tengah, 2018). 
Kedepannya sektor industri diharapkan kontribusinya masih 
akan terus meningkat. Oleh karena itu sektor industri harus 
memiliki daya saing yang tinggi. Dalam rangka meningkatkan 
daya saing maka diperlukan adanya pengembangan dan 
pembinaan yang terpadu dan komprehensif terhadap industri 
prioritas yang memiliki potensi besar menjadi tulang 
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Untuk kepentingan 
tersebut maka perlu disusun rencana aksi agar program 
pengembangan dan pembinaan untuk meningkatkan daya saing 
menjadi terarah dan optimal. Salah satu sektor industri yang 
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saat ini menjadi andalah Provinsi Jawa Tengah adalah industri 
pengolahan ikan. 

Industri pengolahan ikan baik yang berbahan baku dari ikan 
tangkap maupun ikan budidaya di Jawa Tengah selama lima 
tahun terakhir hasil produksi ikan selalu berada diatas target 
yang ditetapkan dan 70% wilayah Jawa Tengah berpotensi 
untuk tempat produksi ikan baik budidaya maupun tangkap. 
Industri pengolahan ikan tersebar di 24 kabupaten /kota 
meliputi; Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. 
Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Kudus, 
Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Batang, Kab. Semarang, 
Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, 
Kab. Brebes, Kota Surakarta, Kota salatiga, Kota Semarang, Kota 
Pekalongan, Kota Tegal dan Kab. Cilacap. 

Melihat fenomena diatas, studi ini akan melakukan analisis 
industri prioritas dan rencana aksi dalam lingkup industri 
pengolahan ikan di Jawa Tengah. Studi ini diawali dengan 
menganalisis sub industri dari industri pengolahan ikan yang 
akan dijadikan industri prioritas melalui analisis rantai nilai 
mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir yang tersaji dalam Bab 
IV, Selanjutnya dalam Bab V dilakukan verifikasi lapangan pada 
lokus potensial yaitu Kota Pekalongan, Kota Tegal dan 
Kabupaten Demak. Bab VI dan Bab VII menyajikan rencana aksi 
dan akselerasi pengembangan industri pengembangan industri 
pengolahan ikan dan diakhiri dengan penutup pada Bab VIII 
yang menyajikan simpulan dan rekomendasi.  
 

1.2.  Maksud dan Tujuan  

Studi pengembangan industri prioritas: rencana aksi dan 
akselerasi khusus untuk industri pengolahan ikan Jawa Tengah 
dimaksudkan agar dapat menjadi masukan bagi pengambil 
kebijakan dalam melakukan kegiatan penyusunan program, 
evaluasi dan monitoring terhadap implementasi berbagai 
program pengembangan pengolahan ikan di Jawa Tengah.  
Adapun penyusunan ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan 
berikut ini: 



Pendahuluan 

3 

(1) Mengidentifikasi sub-industri dari industri pengolahan ikan 
di Jawa Tengah yang dijadikan prioritas dalam 
pengembangan industri pengolahan ikan  

(2) Memaparkan rencana aksi industri pengolahan ikan di Jawa 
Tengah 

(3) Memaparkan akselerasi industri pengolahan ikan di Jawa 
Tengah yang selama ini telah dilakukan oleh stakeholders. 




