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ABSTRACT
Globalization gives businessman opportunities to expand their marketing areas. However, it also
triggers competitions among the businessman of either big, medium, small, or micro enterprises. It
also impacts to fisheries businessman, especially those belonging to small and micro enterprises
since they mostly still apply traditional equipment when processing their fish or processed fish
products. The application of the traditional equipment leads to the low product quality. The low
quality of their fish or processed fish products induces some worries of the perishing fisheries
business in Indonesia. Certification of Processing Feasibility (CPF) of fisheries and processed fish
products is a means to improve fish and processed fish product quality. The implementation of the
certification emerges a dilemma among the small and micro enterprises whose capital and human
resources are limited. Therefore, to overcome the problem it necessary that there are some
policies to protect and develop the businesses of the small and micro enterprises. The necessary
policies can be in the form of business empowerment through partnerships using inti-plasma
pattern.
Keywords: standardization, fishery products, policy.

ABSTRAK
Globalisasi memberi peluang kepada para pelaku bisnis untuk memperluas area pemasaran
mereka. Namun, hal tersebut dapat memicu persaingan di antara pengusaha baik perusahaan
besar, menengah, kecil, atau mikro. Hal ini juga berdampak pada pengusaha perikanan, terutama
mereka yang tergabung dalam usaha kecil dan mikro karena mereka kebanyakan masih
menggunakan peralatan tradisional ketika memproses ikan atau produk olahan ikan mereka.
Penerapan peralatan tradisional mengarah pada kualitas produk yang rendah. Rendahnya kualitas
ikan atau produk olahan ikan memicu beberapa kekhawatiran yang dapat mengancam
keberlanjutan bisnis perikanan di Indonesia. Sertifikasi Kelayakan Pemrosesan (SKP) perikanan
dan produk olahan ikan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas ikan dan produk olahan ikan.
Pelaksanaan sertifikasi menimbulkan dilema di antara perusahaan-perusahaan kecil dan mikro
yang modal dan sumber daya manusianya terbatas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini,
perlu adanya beberapa kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan usaha dari usaha kecil
dan mikro. Kebijakan yang diperlukan bisa dalam bentuk pemberdayaan bisnis melalui kemitraan
menggunakan pola inti-plasma.
Kata kunci: standardisasi, produk perikanan, kebijakan.
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PENDAHULUAN
Produk perikanan, baik yang perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya di Indonesia
meningkat setiap tahun. Peningkatan produksi dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 yang menyebutkan bahwa
total ikan yang ditangkap dari laut pada tahun 2012 adalah 5.435.633 ton, 5.707.013 ton pada
tahun 2013, 6.037.654 ton pada tahun 2014, 6.204.668 ton pada tahun 2015, dan 6.351.480 ton
pada tahun 2016. Perikanan budidaya di perairan umum pada tahun 2012 mencapai 393.561 ton,
408.964 ton pada tahun 2013, 446.692 ton pada tahun 2014, 473.134 ton pada tahun 2015, dan
479.850 ton pada tahun 2016. Selain itu, data dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2017
menunjukkan total produksi produksi perikanan nasional sebesar 23,36 juta ton yang terdiri dari
6,04 juta ton perikanan tangkap dan 17,22 juta ton perikanan budidaya.
Peningkatan yang relatif tinggi dari produksi perikanan di Indonesia tidak diimbangi dengan
konsumsi produk perikanan oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi produk perikanan oleh
masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ikan dan
produk perikanan adalah sumber protein yang paling penting dan diperkirakan bahwa lebih dari
30% ikan untuk konsumsi manusia berasal dari budidaya (Teklemariam, 2015). Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa tingkat konsumsi
ikan pada tahun 2014 sebesar 38,14 juta ton, 41,11 juta ton pada tahun 2015, 43,94 juta ton pada
tahun 2016, dan 46,46 juta ton pada tahun 2017.
Ketidakseimbangan antara tingkat produksi perikanan dengan konsumsi ikan telah
menyebabkan surplus produksi perikanan Indonesia. Surplus ini memberi Indonesia peluang untuk
mengekspor produk perikanan mereka. Ekspor produk perikanan Indonesia meningkat setiap
tahun. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekspor produk perikanan kumulatif
meningkat volumenya sebesar 2,61% dari 286,16 ribu ton pada periode Januari-Maret 2013
menjadi 293,63 ribu ton pada periode yang sama tahun 2014. AS dan Jepang menjadi target
utama ekspor produk perikanan Indonesia. Pada tahun 2014, nilai ekspor produk perikanan
Indonesia ke AS adalah US $ 437,30 juta atau 41,03% dari total nilai ekspor produk perikanan.
Jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2013, ekspor meningkat
67,16%. Sementara itu, ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang pada 2014 adalah US $
144,17 juta atau 13,52% dari total nilai ekspor produk perikanan. Ini berarti ada penurunan ekspor
produk perikanan Indonesia ke Jepang pada periode yang sama tahun 2013 yang 14,38%.
Peningkatan ekspor produk perikanan harus diimbangi dengan perbaikan kualitas hasil
perikanan. Peningkatan produk perikanan telah menjadi kebutuhan di era globalisasi untuk
memenangkan persaingan di pasar internasional. Globalisasi ekonomi menghasilkan pergeseran
dalam tatanan ekonomi internasional. Pergeseran urutan global tidak hanya memberikan peluang
tetapi juga meningkatkan persaingan (Hidayati, 2014). Kualitas produk menjadi salah satu faktor
terpenting di pasar internasional mengingat konsumen perikanan dan produk olahan ikan berasal
dari negara maju yang kesadaran akan kualitas dan keamanan produk makanan relatif tinggi
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(Maulana, 2012: 2). Oleh karena itu, peningkatan kualitas produk, terutama pada produk
perikanan, menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di
pasar global (Yowono, 2012).
Peningkatan kualitas produk perikanan perlu dilakukan karena Indonesia sedang dalam proses
transformasi politik dan integritas (Asllani, 2017). Kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk
perikanan Indonesia perlu diambil karena negara target ekspor produk perikanan Indonesia adalah
negara-negara seperti Jepang yang menerapkan standardisasi produk. Tujuan penerapan standar
produk perikanan oleh pemerintah Jepang adalah untuk memastikan keamanan pangan bagi
warganya. Dasar pemikiran untuk penerapan standardisasi adalah bahwa produk perikanan dapat
menjadi perantara bagi bakteri patogen dan parasit yang dapat menginfeksi dan menyebabkan
penyakit pada manusia. Dengan demikian, sangat jelas bahwa keamanan pangan harus menjadi
perhatian utama bagi kesehatan masyarakat (Ndhawali, 2016).
Peningkatan kualitas produk perikanan Indonesia dilakukan melalui penerapan kebijakan
Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan
karena salah satu peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan (Jahanshahi, 2011).
Pemerintah memfasilitasi beberapa pemangku kepentingan dalam menyampaikan aspirasi
mereka, melakukan pengendalian dan bimbingan di sektor perikanan (Fajriah, 2016).
Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk memastikan keberlanjutan produksi ikan, yang berarti
bahwa pengolahan ikan akan menjadi industri yang berkelanjutan (Sulistiyani, 2016). Proses
pengolahan produk perikanan didasarkan pada sertifikasi kelayakan pemrosesan dengan
menciptakan produk ikan yang tahan lama dan memungkinkan produk tersebut dapat dilakukan
pendistribusian yaitu dari pusat produksi kepada konsumen.
Penerapan sertifikasi menghadapi tantangan dan hambatan dari para pengusaha perikanan
itu sendiri karena kebanyakan dari mereka masih berskala usaha kecil dan mikro yang mengolah
ikan menggunakan metode sederhana dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proses
modern. Data dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk (PDS) Kementerian
Kelautan dan Perikanan tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia memiliki 61.603 unit
Pengolahan Ikan (UPI) yang terdiri dari 718 unit pengolahan ikan sedang hingga besar dan 60.885
unit pengolahan ikan kecil dan mikro. Pemrosesan produk perikanan modern memerlukan
beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi oleh unit pengolahan ikan skala kecil, antara lain bahan
baku berkualitas tinggi dengan jenis dan ukuran yang seragam secara keseluruhan sesuai
kapasitas industri (Heruwati, 2002).
Tantangan lain yang dihadapi oleh unit pengolahan ikan adalah ketersediaan bahan baku
yang berfluktuasi (ketersediaannya tergantung pada cuaca, iklim, sumber ikan, dan impor bahan
baku ikan), pelaksanaan jaminan kualitas yang belum optimal, fasilitas terbatas terutama untuk
unit pengolahan ikan skala mikro, kecil dan menengah (Anggraeni, 2017).
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Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk 1). menganalisis implementasi sertifikasi kelayakan
pemrosesan (SKP) untuk produk perikanan agar tidak menjadi dilema bagi unit pengolahan ikan
skala mikro dan kecil, 2). mengetahui model pemberdayaan usaha perikanan.
METODE PENELITIAN
Masalah pengolahan ikan skala kecil dan mikro dalam memperoleh sertifikasi kelayakan
pengolahan akan diungkapkan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
melalui pendekatan sosio-legal (Zamroni, 1992). Penelitian berlangsung di Semarang yang
menetapkan unit pengolahan ikan skala kecil dan mikro yang memproses produk ikan bandeng
untuk menjadi produk ikan bandeng yang diolah dengan tekanan tinggi. Peneliti menggunakan
observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data penelitian dengan metode
purposive sampling. Data yang dikumpulkan kemudian diperiksa validitasnya menggunakan
metode triangulasi (L. Bruce, 1988). Sementara itu, analisis data menggunakan metode analisis
kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas (Soemitro, 1990).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sertifikasi Kelayakan Pemrosesan (SKP) sebagai pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) UU No 31
Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan: “Pengolahan hasil ikan dan perikanan diperlukan
untuk memenuhi persyaratan kelayakan untuk pengolahan ikan, jaminan kualitas, dan keamanan
produk ikan ". Ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 belum dilaksanakan oleh unit
pengolahan ikan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pemerintah
Indonesia sejak 2015 telah mengeluarkan 3.022 lembar kelayakan pemrosesan yang terdiri dari
2.906 sertifikat yang diterbitkan untuk perusahaan berskala besar dan menengah serta 116
sertifikat untuk usaha skala kecil dan mikro.
Kenyataan bahwa masih sedikit perusahaan berskala kecil dan mikro yang sudah bersertifikat,
memberikan tantangan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan solusi mengenai masalah
yang dihadapi oleh unit pengolahan ikan skala kecil dan mikro untuk memperoleh sertifikat. Hal ini
menjadi penting karena sebagian besar bisnis di Indonesia pada dasarnya dibentuk oleh UKM
yang memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan realitas ekonomi Indonesia (Sudaryo,
2017).
Ikan bandeng banyak dibudidayakan di pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Banten. Kota Semarang adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang
memiliki berbagai topografi, seperti bendungan, danau, sungai, dan rawa-rawa yang dibuat secara
alami maupun buatan manusia. Lokasi Kota Semarang yang berada di pantai utara Jawa
membuatnya ideal untuk pengembangan kolam ikan. Tekstur tanah pantai laut Jawa yang
sebagian besar lempung berpasir atau lempung berlumpur relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai
daerah tambak karena tanahnya tahan air dan cocok untuk menumbuhkan pakan ikan alami. Oleh
karena itu, sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai sistem budidaya ikan dengan memanfaatkan
air payau.
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Komoditas perikanan air payau yang banyak dibudidayakan di daerah Jawa Tengah
khususnya di Semarang adalah ikan bandeng. Bandeng (Chanos chanos sp) adalah jenis ikan
payau yang memiliki rasa tertentu yang terkenal di Indonesia dan negara lain (Wijayanti, 2016:
130). Para peneliti menemukan bahwa di Semarang ada lima puluh empat (54) UMKM yang
menggunakan ikan bandeng sebagai bahan mentah untuk diolah menjadi produk ikan bandeng
yang dimasak dengan tekanan tinggi. Dua UMKM ikan bandeng matang tekanan tinggi sudah
memiliki sertifikasi kelayakan pemrosesan (Sulistianingsih, 2017) dan keduanya milik perusahaan
skala menengah.
Indonesia kaya akan produk ikan. Setidaknya ada 3.000 jenis ikan di Indonesia yang terdiri
dari 2.700 jenis (90%) yang hidup di perairan laut dan lebih dari 80 jenis ikan air asin secara
ekonomi penting bagi Indonesia. Ikan diperdagangkan dalam berbagai bentuk, seperti 1) segar
(hidup); 2) segar (beku); 3) produk ikan olahan (Thaheer, 2018).
Ikan, mengandung nutrisi tinggi, adalah sumber protein hewani yang baik dan memiliki
kandungan kolesterol rendah yang menjadikannya sebagai bahan makanan sehat dan aman untuk
dikonsumsi (Agustini, 2003). Ikan dikategorikan sebagai makanan yang mudah rusak (Tumonda,
2017). Kandungan protein yang tinggi dalam ikan membuat mereka mudah rusak jika tidak segera
diproses atau diawetkan (Wulandari, 2009). Umumnya, pembusukan atau kerusakan ikan dan
produk olahannya dapat diklasifikasikan menjadi 1) kerusakan biologis, 2) kerusakan enzimatik, 3)
kerusakan fisik, 4) kerusakan kimia (Adrian, 2013). Oleh karena itu, ikan dan produknya wajib
memenuhi beberapa persyaratan sebelum dikonsumsi (Yuwono, 2012).
Implementasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
Untuk memastikan bahwa produk ikan Indonesia memenuhi standar keamanan produk
pangan, pemerintah menerapkan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Ini diterapkan untuk
semua industri pengolahan ikan yang berarti bahwa industri besar, menengah, kecil, maupun
usaha rumah tangga harus mendapatkan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Sertifikasi akan
diberikan kepada setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan praktik manufaktur yang
baik dan memenuhi prosedur operasi sanitasi standar. Tujuan dari kepemilikan sertifikasi adalah
untuk mendorong para nelayan dan pengusaha produk ikan olahan untuk menjalankan bisnis
mereka secara higienis serta melindungi konsumen mereka dari mengkonsumsi produk makanan
ikan olahan yang mengandung bahan berbahaya (Ndhawali, 2016).
Implementasi praktik manufaktur yang baik bukan hanya sarana untuk meningkatkan kualitas
makanan yang dihasilkan, tetapi juga merupakan sarana untuk mendukung kepercayaan dari
konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan layak (Rudiyanto, 2010). Cara
pembuatan obat yang baik dan prosedur operasi sanitasi standar membutuhkan dana yang besar
dan sumber daya manusia yang cakap. Pemilik UMKM harus sadar akan pengeluaran yang harus
mereka keluarkan untuk membuat produk mereka (Ikram, 2013). Salah satu kelemahan
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pengusaha UMKM adalah kurangnya standarisasi produk yang memenuhi kebutuhan konsumen
(Pudjowati, 2016).
Para pemilik unit pengolahan ikan kecil dan mikro harus mampu mengatasi kendala mereka
sendiri untuk dapat bertahan hidup di era persaingan bebas dan harus proaktif serta inovatif dalam
menjalankan bisnis mereka (Boohene, 2018). UKM Indonesia, sebagaimana usaha skala kecil
lainnya di dunia, terhalang oleh berbagai kendala (Kuswantoro, 2012). Setiap usaha bisnis akan
mengalami situasi sulit, risiko, dan kondisi lingkungan yang tidak pasti. Oleh karena itu, para
pebisnis harus belajar bagaimana menghadapi situasi sulit tersebut (Ogbari, 2018).
Tantangan terbesar untuk produk makanan termasuk produk makanan perikanan di Indonesia
adalah masalah keamanan pangan (Rahmawaty, 2014). Para pemilik usaha skala kecil dan
menengah harus mampu mengatasi hambatan dan tantangannya sendiri agar dapat bertahan
hidup di era persaingan bebas dan mereka harus proaktif dan inovatif dalam menjalankan
bisnisnya.
Situasi persaingan yang lebih kompetitif, usaha kecil atau mikro diperlukan untuk dapat
bersaing dengan bisnis lain. Mereka memainkan peran yang sangat representatif dalam
memberdayakan ekonomi rakyat. Bahkan, UKM berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi suatu negara (Sugandini, 2018). Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di
dunia, adalah negara di mana UKM memainkan peran yang berpengaruh dalam pertumbuhan
ekonomi negara (Herliana, 2018). Mukti Fajar (2016), mengatakan bahwa kebijakan pemerintah
dalam mengembangkan UMKM umumnya bertujuan untuk (1) mendorong pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, (2) menyerap tenaga kerja, (3) meningkatkan daya saing negara, dan (4) mengatasi
kemiskinan.
Model Pemberdayaan Usaha Perikanan
Dalam konteks pernyataan yang disampaikan oleh Mukti Fajar, metode yang paling tepat
dalam memberdayakan ekonomi rakyat, terutama usaha kecil, mikro, dan menengah adalah
kemitraan. Kemitraan dilakukan karena pengembangan UMKM tidak dapat sepenuhnya dilakukan
oleh pemerintah saja. Mereka masih menghadapi keterbatasan, seperti anggaran keuangan,
jumlah tenaga kerja yang kompeten, pembatasan otoritas, periodisasi tugas, dan sebagainya.
Kemitraan telah menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perikanan dan produk olahan ikan
yang diproduksi oleh usaha kecil, mikro, dan menengah untuk bertahan dalam persaingan di pasar
internasional.
Rio F. Wilantara dan Susilawati (2016), menyatakan bahwa pemerintah menghadapi beberapa
keterbatasan dalam mengembangkan UMKM, sehingga perlu bekerja sama dengan pihak swasta
sebagai bentuk kemitraan. Pemerintah dan kemitraan swasta dipandang sebagai solusi terbaik
untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan
fasilitas yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan
ekonomi. Oleh karena itu, ada peluang bagi investor untuk menjadi mitra dalam bisnis pengolahan
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ikan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk menjadi mitra dengan investor,
pemilik usaha kecil dan menengah perlu memahami teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi
adalah sarana penting untuk mengembangkan bisnis mereka (Penalba, 2015) dan memainkan
peran penting dalam mengundang investor untuk mengembangkan bisnis mereka.
Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama dalam kepentingan bisnis, baik langsung atau tidak
langsung, atas dasar kebutuhan bersama, kepercayaan, pemberdayaan, dan manfaat yang
melibatkan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (pasal 1 angka 13 UU No. 20 tahun 2008).
Kemitraan yang umum dilakukan di Indonesia adalah program distribusi dana bergulir yang
berasal dari laba perusahaan besar dan kemudian didistribusikan ke UKM (Masrudin, 2017).
Undang-undang No. 20 tahun 2008 juga menyebutkan pola kemitraan yang dapat dilakukan
oleh UKM dan perusahaan besar, seperti (a) inti-plasma, (b) sub kontrak, (c) waralaba, (d)
perdagangan umum, (e) distribusi dan agen, dan (f) bentuk kemitraan lain seperti pembagian
keuntungan, kerjasama operasional, usaha bersama, dan sebagai pekerja lepas.
KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) pada usaha perikanan masih menjadi
dilemma khususnya bagi usaha perikanan skala mikro dan kecil katena menghadapi tantangan
dan hambatan, misalnya dalam hal modal, sumber daya manusia, manajemen, penguasaan
teknologi, informasi minimum, suasana usaha yang mendukung, serta distribusi pemasaran
produk. Oleh karena itu, pola kemitraan yang paling cocok sebagai sarana untuk memberdayakan
usaha mikro dan kecil adalah pola inti-plasma.
Pola kemitraan inti-plasma adalah kerja sama antara usaha mikro dan kecil yang berfungsi
sebagai plasma dan perusahaan besar sebagai intinya. Dalam pola ini, peran perusahaan inti
adalah menyediakan lahan, fasilitas produksi, bimbingan teknis, dan manajemen, mengumpulkan
dan memproses serta memasarkan produk. Sementara itu, usaha mikro dan kecil yang berfungsi
sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang
disepakati.
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