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BAB VI 

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI 
PENGOLAHAN IKAN 

 

6.1. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Ikan  

Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai wilayah seluas 
32.284,268 km2 atau sekitar 23,97% dari luas wilayah Pulau 
Jawa, terletak pada koordinat antara 6°30' - 8°30' LS dan antara 
108°30' - 111°30' Bujur Timur, secara geografis total panjang 
garis pantai Provinsi Jawa Tengah adalah 828,82 km, yang terdiri 
dari 540,27 km adalah panjang garis pantai utara dan 288,55 km 
merupakan panjang garis pantai selatan, dengan luas kawasan 
pesisir sebesar 122.739,79 ha belum termasuk pulau-pulau kecil 
yang jumlahnya mencapai 34 buah. Jawa Tengah memiliki iklim 
tropis dengan musim penghujan dan kemarau yang silih berganti 
sepanjang tahun. Suhu bulanan minimum 21,3°C dan suhu 
maksimum 30,7°C dengan kelembaban rata-rata 24,7%. Jumlah 
curah hujan dalam setahun berkisar 1.547 – 3.989 mm/tahun, 
sehingga tergolong daerah yang beriklim basah. 

Industri Pengolahan Ikan, baik ikan tangkap maupun ikan 
budidaya di Jawa Tengah merupakan Industri yang sangat 
potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. 
Mengingat 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. 

Dari sisi produksi, pada tahun 2012 industri pengolahan ikan 
didominasi hasil produksi ikan beku. Nilai produksi untuk ikan 
beku (frozen) adalah 319.216.000 kg atau merupakan 23.35% 
dari total nilai produksi pengolahan ikan di Jawa Tengah. 
Sementara itu, pengalengan ikan memiliki nilai produksi yang 
paling rendah diantara industri yang lain yaitu memililiki nilai 
produksi 55.790.000 atau 4.08% dari total nilai produksi 
pengolahan ikan di Jawa Tengah. 

Dari sisi ekspor industri pengolahan ikan tahun 2012 pada tahun 
2012, jenis ikan beku (frozen) menyumbangkan 20.70% dari total 
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ekspor hasil pengolahan ikan Jawa Tengah. Sementara 
pengeringan/ penggaraman merupakan nilai ekspor terkecil pada 
industri pengolahan ikan karena hanya memilik kontribusi 2.03% 
dari total ekspor hasil pengolahan ikan Jawa Tengah.  

Produksi pengolahan ikan bisa mendukung ketahanan pangan 
Indoneisa di tengah ancaman krisis pangan sehingga tidak perlu 
lagi bergantung pada daging yang selama ini seolah menjadi 
patokan untuk ketahanan pangan. Sementara tingkat konsumsi 
ikan orang Indonesia masih rendah jika negara-negara tetangga. 
Jika pasar domestik digarap dengan baik peluang pasar pasar 
industri pengolahan sangat besar. Disamping untuk memunuhi 
kepentingan pemenuhan pasar ekspor. Permasalahan yang 
muncul sejauh mana industri pengolahan ikan terjamin pasokan 
bahan bakunya dan mampu berproduksi sesuai dengan 
persyaratan dan standar tertentu. 

a. Pengelompokan Industri Pengolahan Ikan 

Cakupan industri pengolahan ikan berdasarkan KLBI 2015 
dapat disajikan dalam tiga klasifikasi sebagai berikut: 

1021 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan 

 10211 Industri Penggaraman/pengeringan ikan 

 10212 Industri Pengasapan/Pengeringan ikan 

 10213 Industri Pembekuan ikan 

 10214 Indutri Pemindahan ikan 

 10215 Industri Peragian/Fermentasi Ikan 

 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi 

 10217 Industri Pendingan/Pengesan Ikan 

 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk ikan 

1022 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng 

1029 Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya 

 

Sementara itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
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Perikanan, menjelaskan bahwa secara garis besar, industri 
pengolahan ikan laut dapat dibedakan menjadi dua kelompok 
utama, yaitu kelompok pengolah ikan serta kelompok 
penambahan nilai ikan. Kelompok pengolah ikan merupakan 
upaya melakukan pengawetan ikan secara tradisional dengan 
hasil akhir masih berupa ikan, terdiri dari pengalengan, 
pemindangan, pengeringan/ penggaraman, pengasapan/ 
pemanggangan dan pembekuan. Sedangkan penambahan nilai 
ikan merupakan hasil olahan turunan dari ikan baik dari daging, 
kulit maupun tulang ikan. Kelompok ini terdiri dari surimi 
(daging ikan giling), fillet dan turunannya seperti bakso ikan, 
nugget ikan, otak-otak, kaki naga, kerupuk ikan, terasi dan olahan 
lainnya.  

6.2 Identifikasi Permasalahan dan Analisis SWOT 

a. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi Permasalahan Industri Pengolahan Ikan Beku 
dikelompokkan menjadi bahan baku dan bahan penolong, 
produksi, permodalan, infrastrukstur dan Sumber Daya Manusia 

a. 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. 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. 

e. Infrastruktur 
 Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pengem-

bangan industri pengolahan ikan  
 Terbatasnya prasarana dan sarana pengolahan ikan yaitu 

cold storage 

f. SDM 
 Rendahnya kesadaran dan pemahaman SDM terhadap 

Safety Code dan sanitasi  
 Terbatasnya kemampuan dalam mengadopsi teknologi 

produksi  
 
b. Analisis SWOT 
Analisis SWOT untuk industri pengolahan ikan adalah 
Kekuatan 

 70 % wilayah Jawa Tengah bisa untuk produksi ikan 
tangkap ataupun budidaya sebagai sumber bahan baku 

 Nilai tambah produk yang besar 
 Terdapat kelompok usaha dan KUD 
 Usaha sudah berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja 

Kelemahan 
 Keterbatasan pasokan bahan baku pada daerah-daerah 

tertentu khususnya pada ikan tangkap. 
 Belum berkembangnya kerjasama antar pelaku bisnis 

perikanan/industri penerapan kemitraan 
 Kurangnya modal kerja bagi ikan tangkap maupun ikan 

budidaya 
 Belum terintegrasinya teknologi penangkapan ikan sampai 

dengan pengolahannnya. 
 Terbatasnya sarana tangkapan cold storage dan pelabuhan 
 Keterbatasan ketrampilan SDM dalam pengolahan ikan  
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 Kesadaran dan pemahaman SDM terhadap Savety Code dan 
sanitasi masih sangat kurang 

 Kemauan dan kemampuan SDM untuk mengadopsi proses 
produksi maupun teknologi produksi baru masih sangat 
kurang 

Peluang 
 Peluang pasar domestik maupun ekpor yang masih terbuka 

luas 
 Perkembangan konsumsi ikan olahan siap saji 
 Potensi pengembangan sentra produksi 
 Dukungan dan perhatian pemerintah bagi pengembangan 

industri pengelolaan ikan  

Ancaman 
 Persaingan dalam memperoleh ikan segar 
 Persyaratan ekspor yang semakin ketat, diantaranya 

masalah logam berat, histamin, isu lingkungan dan 
penggunaan antibiotik.  

 Perubahan Peraturan Pemerintah berkenaan larangan 
penggunaan jenis kapal tangkap tertentu  dan ukuran ikan 
beku yang boleh di ekspor   

 
c. Industri Inti dan Industri Pendukung 
Industri Inti dan Industri Pendukung/Terkait industri 
pengolahan ikan adalah 

Industri Inti 
 Industri pengolahan ikan  

Industri pendukung/terkait 
 Industri pemasok bahan baku seperti perikanan tangkap 

dan budidaya 
 Industri peralatan 
 Industri pemasok bahan penolong seperti industri es balok, 

industri kimia (bahan pengawet), industri kemasan. 
 Industri perkapalan 
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6.3 Sasaran, Visi Misi, Strategi dan Arah Pengembangan 

a. Sasaran 

Sasaran Periode 2015 – 2019 (Jangka Menengah) 
 Tercapai peningkatan produksi olahan ikan   
 Terwujudnya peningkatan mutu produk olahan ikan 

dengan kemasan menarik dan higienies  
 Terpenuhinya permintaan pasar domestik 
 Tercapainya manajemen usaha yang lebih baik 
 Terwujudnya prinsip kemitraan diantara para pelaku usaha 
 Terwujudnya peningkatan infrastruktur sarana prasarana 

perikanan dan pengolahan ikan terpadu  
 Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas 

safety code  dan sanitasi dalam pengolahan ikan 
Sasaran Periode 2020 – 2025 (Jangka Panjang) 

 Terjadi peningkatan daya saing industri  pengolahan ikan 
beku di pasar domestik dan global 

 Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih 
modern dalam rangka meningkatkan  produk ikan yang 
sesuai dengan standar internasional; 

 Terjaminnya infrastruktur dan sarana prasarana 
pengolahan ikan,misalnya peti kemas, energi listrik, 
transportasi darat, cold storage 

 Terpenuhinya produksi ikan beku yang bebas limbah 
 Pengembangan industri pengolahan ikan beku hemat energi 

dan ramah lingkungan.  
 

b. Visi, Misi, Arah Pengembangan dan Strategi serta Indikator 
Pencapaian 

Visi 
Mewujudkan Industri pengolahan ikan di Provinsi Jawa 
Tengah yang berdaya saing kuat dan mampu menjadi 
tulang punggung kegiatan eskpor pengolahan ikan Jawa 
Tengah 

Misi 
 Meningkatkan nilai tambah ikan 
 Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang industri 

pengolahan ikan 
 Meningkatkan ekspor produk pengolahan ikan 
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 Meningkatkan konsumsi ikan olahan dalam negeri 
 
Arah Pengembangan  
Dengan mempertimbangkan sebuah rantai nilai yang dimulai dari 
input, proses, output dan pasar. Dimana input diwakili oleh 
ketersediaan bahan baku, proses diwakili oleh volume produksi 
dan ketersediaan UPI dan pasar diwakili oleh volume ekspor. 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, maka arah 
pengembangan industri pengolahan ikan di Provinsi Jawa Tengah 
ditujukan untuk mendukung terjadinya industri pengolahan ikan 
terutama ikan beku yang terintergrasi melalui pendekatan klaster 
sehingga dapat terjamin kesinambungan pasokan bahan baku 
dan penolong serta berproduksi secara lebih efisien dan sesuai 
dengan tuntutan pasar.  
Arah pengembangan ikan beku diprioritaskan pada kabupaten/ 
kota yang memiliki UPI ikan beku yaitu di Kota Pekalongan, 
Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Demak, Kota 
Semarang dan Kota Surakarta. 
 
Strategi 

 Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai 
dari industri pengolahan ikan beku 

 Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku ikan serta 
bahan penolong untuk industri pengolahan ikan beku  
dalam negeri 

 Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan beku 
sehingga tercapai standarisasi produk   

 Mengembangkan kompetensi SDM industri siap pakai 
khusus di bidang manajemen mutu dan teknik produksi 

 Mengembangkan dan menguatkan peran litbang indutri 
pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu 
dan keamanan produk 

 
Indikator Pencapaian 
Indikator keberhasilan atas penerapan strategi yang digunakan 
untuk mengembangkan industri pengolahan ikan beku di 
Provinsi Jawa Tengah adalah mampu mencukupi permintaan ikan 



PENGEMBANGAN INDUSTRI PRIORITAS: RENCANA AKSI DAN AKSELERASI   
(Studi Pada Industri Pengolahan Ikan) 

44 

beku yang berkualitas untuk pasar domestik dam meningkatnya 
pasar ekspor ikan olahan beku sebesar 5% pertahun sehingga 
kapasitas produksi industri pengolahan ikan juga mengalami 
peningkatan.   
 
6.4   Rencana Aksi 

a. Periode 2016 – 2019 (Jangka Menengah) 
Penguatan Kelembagaan 

 Mengintensifkan peran klaster dan KUD untuk memperkuat 
kemitraan diantara para pelaku usaha ikan beku 

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 

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 

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 
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b. Periode 2020 – 2025 (Jangka Panjang) 
Pengembangan Produk dan Inovasi 

o Mengembangkan diversifikasi produk ikan beku 

Penguatan SDM 
o Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM 

di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan serta 
manajerial usaha  

Penguatan Proses 
o Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk 

mengembangkan industri ikan beku yang hemat energi 
dan ramah lingkungan  

o Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan 
pengembangan untuk menghasilkan produksi ikan beku 
bebas limbah 

Integrasi Jejaring Pasokan Dan Pemasaran 
 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 

Secara rinci peran masing-masing pemangku kepentingan dan 
kerangka keterkaitan industri dapat dilihat sebagai berikut:  
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