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BAB VII 

AKSELERASI PENGEMBANGAN INDUSTRI 
PENGOLAHAN IKAN  

 
 
7.1 Isu-Isu dan Peta Permasalahan (Bottleneck) 

Pengembangan Industri Pengolahan Ikan 
 

Isu-isu dan peta permasalahan pada industri pengolahan ikan 
beku dikelompokkan menjadi dua yaitu  supplier industries dan 
economic foundation.  Supplier industries terdiri dari input yaitu 
bahan baku dan bahan penolong sedangkan economics 
foundation terdiri dari sumberdaya manusia, produksi dan 
permodalan  

a. Supplier Industries 
1. Bahan Baku dan Bahan Penolong 
 Kekurangan suplai bahan baku terutama untuk tangkap 

laut. 
 Kualitas bahan baku yang belum memadai 
 Belum terintegrasinya teknologi penangkapan ikan 

sampai dengan pengolahannya; atau dikenal dengan 
Rantai Dingin (cold chain) dalam industri pengolahan 
ikan. 

 Belum terjadi kerjasama yang baik antara pelaku usaha 
IKM dan besar berdasarkan prinsip kemitraan 

 Penggunaan bahan pengawet makanan  

b. Economics Foundation 
1. SDM 
 Rendahnya kesadaran dan pemahaman SDM terhadap 

Safety Code dan sanitasi  
 Terbatasnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi 

produksi  
2. Produksi 
 Persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu 

pada standar internasional, food safety, GMP, SNI, dan 
Codex masih sulit diadopsi dan diterapkan. 

 Lemahnya penerapan sanitasi 
 Polusi atas limbah ikan 
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c. Permodalan 
 Kekurangan modal kerja bagi ikan tangkap maupun ikan 

budidaya 
 Bunga bank masih tinggi 
 Belum adanya skema khusus bagi pengembangan industri 

perikanan. 
 Banyak pengusaha tidak bisa memanfaatkan KUR karena 

pihak perbankan menerapkan kriteria bankable. 

7.2 Rencana Tindak Lanjut 

Beranjak dari berbagai isu-isu dan peta permasalahan dalam 
pengembangan industri pengolahan ikan, maka disusun rencana 
tindak lanjut yang terbagi dalam empat kelompok yaitu 
penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan proses dan 
integrasi dan penguatan pasokan dan pemasaran sebagai berikut 

a. Penguatan Kelembagaan 
 Mengintensifkan peran klaster dan KUD untuk memperkuat 

kemitraan diantara para pelaku usaha ikan beku 

b. Penguatan SDM 
 Menyelenggarakan pelatihan tentang produk bersih dan 

standar GMP  
 Memberikan pelatihan secara kontinu tentang teknologi 

proses pengolahan dan pengemasan ikan dalam rangka 
meningkatkan kesadaran atas safety code dan sanitasi 

 Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM 
di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan serta 
manajerial usaha  

c. Penguatan Proses 
 Melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan 

manajemen mutu dan penyusunan buku panduan dan 
bantuan teknis; 

 Memfasilitasi pengadaan cold storage 
 Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan 

pengembangan dalam peningkatan mutu proses 
pengolahan ikan dan teknik pengemasan olahan ikan beku 

 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk 
mengembangkan industri ikan beku yang hemat energi dan 
ramah lingkungan  
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 Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan 
pengembangan untuk menghasilkan produksi ikan beku 
bebas limbah 

d. Integrasi dan penguatan pasokan dan pemasaran 
 Melakukan koordinasi dengan instasi terkait untuk 

meningkatkan pasokan bahan baku baik secara kuantitas 
maupun kualitas untuk industri pengolahan ikan beku  

 Melakukan mediasi dengan berbagai lembaga dalam rangka 
meningkatkan jaminan pasokan bahan baku dan proses 
produksi 

 Menjalin kemitraan dengan pasar modern untuk  
memperluas pasar domestik 

 Melakukan pendampingan atas akses finansial/permodalan 
 Membangun pusat informasi industri ikan di lokus 

pengembangan industri pengolahan ikan beku 
 Meningkatkan promosi peluang investasi di industri 

pengolahan ikan beku 
 Mengembangkan industri pengolahan ikan menjadi 

pengolahan ikan yang maju  
 Membangun branding produk olahan ikan beku dan 

memperluas pasar ke luar negeri 
 Menyiapkan infrastruktur yang menghubungkan dengan 

kawasan wisata perikanan 
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