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BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1 Simpulan 

Dari hasil pemetaan atas variabel-variabel dalam rantai nilai, 
industri pembekuan ikan memiliki ketersediaan bahan baku, 
volume produksi dan volume ekspor yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan produk ikan lainnya. Oleh sebab itu, 
industri pembekuan ikan menjadi fokus industri pengolahan ikan. 
Lokus pengembangan industri pembekuan ikan yang ditentukan 
dengan mempertimbangkan (a) Aspek ketersediaan unit 
pengolahan ikan beku (b) Industri unggulan khususnya hasil 
kajian industri unggulan Jawa Tengah tahun 2015 serta (c) Faktor 
kualitatif misalnya komitmen pemerintah daerah, ketersediaan 
sarana dan prasarana menunjukkan bahwa Kota Pekalongan dan 
Kota Tegal dan Kab Demak memiliki potensi sebagai lokus 
pengembangan ikan beku. Namun, hasil verifikasi lapangan 
menunjukkan bahwa Kota Tegal tidak memiliki UPI pembekuan 
ikan. Dengan demikian, pengolahan ikan beku di Kota Pekalongan 
dan Kabupaten Demak layak untuk dijadikan unggulan Provinsi 
Jawa Tengah dan perlu dilakukannya pengembangan serta 
akselerasi sehingga menciptakan rentetan rantai ekonomi yang 
menciptakan daya saing. 

Dalam upaya meningkatkan daya saing, maka disusunlah rencana 
aksi industri pengolahan ikan. Rencana aksi industri pengolahan 
meliputi jangka menengah (2016-2019) dan jangka panjang 
(2020 – 2025). Rencana aksi jangka menengah meliputi 
melakukan penguatan proses produksi produk berkualitas dalam 
memenuhi pasar domestik yang didukung penguatan 
kelembagaan dan integrasi kemitraan, baik dalam hal pasokan 
serta pemasaran, selain juga melakukan peningkatan SDM yang 
memahami safety code dan sanitasi. Sedang rencana aksi jangka 
panjang meliputi penciptaan diversifikasi/inovasi produk, 
penguatan proses, integrasi jejaring pasokan dan pemasaran, 
serta penguatan SDM yang didukung infrastruktur yang ramah 
lingkungan.   
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Upaya fasilitasi akselerasi pengembangan industri pengolahan 
ikan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari industri 
pengolahan ikan, yang meliputi economic foundation dan supplier 
industries. Economic foundation melalui penguatan SDM 
(meliputi safety code, sanitasi serta kemampuan adopsi 
teknologi), peningkatan produksi (standardisasi internasional), 
serta permodalan (meliputi bantuan pemerintah, kemitraan dan 
skema kredit berbasis CSR). Sedangkan supplier industries 
meliputi penguatan suplai bahan baku dan penolong termasuk 
perampingan perijinan, penyediaan rantai dingin, dan 
integrasi/kemitraan dari sisi hulu dan sisi hilir. Selain itu, 
peningkatan kesadaran juga dalam menggunakan pengawet 
makanan (bukan formalin) juga merupakan salah satu upaya 
akselerasi supplier industries yang perlu dilakukan. 

6.2 Saran 

Kajian ini masih terbatas pada penentuan fokus dan lokus melalui 
studi data sekunder dan studi lapangan, serta penentuan faktor 
penghambat dan pendukung industri pengolahan ikan pada lokus 
yang telah ditentukan. Terlepas keterbatasan yang terjadi, saran 
untuk pengembangan dan akselerasi industri pengolahan ikan 
beku adalah sebagai berikut 

(1) Diperlukannya upaya-upaya pembinaan bagi pengusaha 
pengolahan ikan beku baik dari sisi SDM maupun proses 
produksi dalam upaya pengembangan dan akselerasi 
industri pengolahan ikan yang bermuara pada meningkatnya 
daya saing industri pengolahan ikan. 

(2) Pengembangan industri pengolahan ikan memerlukan waktu 
yang panjang, sehingga dibutuhkan komitmen dari pihak-
pihak terkait untuk tetap konsisten dalam upaya-upaya yang 
telah dirumuskan 

(3) Perlu keterpaduan antar instansi terkait dan sinergi antar 
instansi dalam pengembangan industri pengolahan ikan 

(4) Perlu kesatuan visi antara instansi pemerintah dan pelaku 
usaha untuk mengembangkan industri pengolahan ikan 
sebagai industri unggulan Provinsi Jawa Tengah 

 




