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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri perikanan internasional telah mengalami peningkatan dilihat dari 

nilai perdagangannya beberapa tahun terakhir ini. Globefish menyebutkan bahwa 

total ekspor komoditas perikanan pada tahun 2011 mencapai US$ 95,94 milyar 

yang mengalami peningkatan 4,3% dari tahun 2000 dan 53% dari tahun 1992. 

Indonesia menempati tempat kedua setelah Thailand dan Vietnam di posisi ketiga. 

(Globefish 2012). 

Salah satu penunjang utama devisa perikanan Indonesia ialah industri 

udang yang merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar. Nilai ekspor 

komoditas udang nasional pada tahun 2011 diproyeksikan mencapai US$1,01 

miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar US$989,7 juta. Angka tersebut setara 

dengan kontribusi sebesar 30,12 persen terhadap perkiraan nilai ekspor produk 

ikan 2011 sebesar US$3,21 miliar (Kementrian Kelautan Perikanan 2011).   

Industri udang Indonesia mengarah pada industri pengolahan udang dari 

bahan baku (raw material) menjadi produk intermediet (semi raw material). 

Beberapa produk yang umumnya dihasilkan ialah peeled and deveined block 

frozen shrimp, frozen fresh shrimp, individual quick frozen shrimp dan sebagainya. 

Jenis produk ini, walaupun memiliki nilai yang tinggi tetapi masih memiliki 

potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Bentuk pengembangan industri udang nasional diharapkan sebagai 

industri yang berfokus pada finish product berkualitas ekspor daripada eksportir 

produk jenis semi raw material. Nilai tambah produk akhir siap konsumsi 

memiliki potensi bisnis yang jauh lebih besar dan lebih memiliki nilai tambah. 

Kementrian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa proyeksi ekspor udang 

nasional ditargetkan mencapai US$1,36 milyar atau naik 32 % dari realisasi 

ekspor udang tahun 2011, yaitu US$1,03 milyar.  Tingginya peningkatan nilai 

produk diharapkan dari produk olahan yang siap saji, bukan hanya produk antara 

seperti headless shrimp (Kementrian Kelautan Perikanan 2011). 

Produk siap konsumsi Indonesia sayangnya kurang dikenal oleh pasar 

Internasional. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah anggapan 
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terhadap kualitas produk yang rendah, akses pasar yang tertutup, perjanjian 

perdagangan dengan negara tujuan ekspor serta kebijakan sertifikasi yang 

diterapkan sepihak oleh UE dan Amerika. Dari sisi diversifikasi, produk yang 

dihasilkan juga umumnya “me too product” yang mudah ditiru oleh pesaing. 

Jika melihat pasar internasional, negara yang sukses mengelola produk 

perikanannya sebagai finish product ialah Thailand. Dengan branding “World’s 

Kitchen”, Thailand membanjiri pasar internasional dengan produk olahan siap saji 

yang berkualitas tinggi dan jenis yang beragam. Tidak hanya itu, produk Thailand 

juga dikenal dengan cita rasa produk yang khas dan unik. Positioning produk 

yang menekankan pada bahan baku prima, harga terjangkau, rasa khas Asia yang 

kaya rempah-rempah serta kemudahan pengolahan dinilai berhasil memberikan 

nilai tambah pada produk perikanan Thailand. Kesuksesan itu didukung dengan 

pengelolaan rantai pengolahan perikanan yang terintegrasi, efisien, dan 

mengedepankan mutu produk (Danish Trade Council 2007).    

Indonesia sebagai produsen udang terbesar Asia Tenggara seharusnya 

dapat memposisikan diri sebagai pemasok produk olahan siap saji yang bersaing. 

Dilihat dari aspek pengelolaan budidaya dan jumlah produksi, serta kualitas, 

Indonesia bisa memberikan nilai tambah dan positioning produk udang yang 

spesifik. Dilihat dari mutu bahan baku, udang dari Indonesia dikenal sebagai 

udang kualitas terbaik di pasar Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. Potensi 

lainnya ialah kekayaan bumbu dan citarasa khas nusantara yang umumnya disukai 

oleh masyarakat internasional. 

 PT Indokom Samudra Persada (PT ISP) sebagai salah satu group yang 

memfokuskan dalam industri udang budidaya, memiliki tujuan untuk menjadi 

salah satu industri dengan kemampuan menyediakan produk akhir yang 

berkualitas ekspor dan mutu tinggi. Sebagai group, PT. ISP memiliki hampir 

seluruh rantai industri udang budidaya, dimulai dari tambak udang vannamei, 

pabrik pakan udang, pabrik es, industri pengolahan dan pembekuan udang, serta 

pabrik pengolahan produk akhir udang. Penguasaan terhadap kontinuitas mutu 

dan pasokan bahan baku, fasilitas pengolahan serta industri pendukung lainnya 

mendukung tujuan PT. ISP dalam mencapai efisiensi, kontinuitas dan integrasi di 

seluruh lini pengolahan udang budidaya. 
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Menyadari tingginya potensi produk olahan siap konsumsi, PT. ISP 

mengembangkan lini bisnis yang memfokuskan pada pengolahan produk udang 

siap konsumsi, yaitu PT. Indo American Seafood (PT. IAS). Sebagai bagian dari 

group, PT. IAS adalah unit bisnis PT. ISP yang baru berkembang dan masih dalam 

tahap pertumbuhan yang tinggi. Dengan jumlah produksi mencapai 20 ton/bulan 

atau setara 2.600.000 pcs/bulan, produk olahan siap saji dari PT. IAS diharapkan 

dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih secara finansial bagi 

group ISP. Saat ini PT. IAS mengekspor produk siap saji berupa ebi furai, 

tempura, ebikatsu, dan shrimp ball untuk pasar Jepang. Selain itu, PT. IAS juga 

menjual produk siap saji untuk pasar lokal yang di pasarkan tanpa brand.  

Kebijakan yang sudah dilakukan perusahaan saat ini untuk meningkatkan 

kontribusi PT. IAS ialah dengan cara meningkatkan kapasitas produksi, menjaga 

pasokan bahan baku, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas mutu. PT. 

IAS saat ini sedang membangun fasilitas pabrik baru untuk mencapai target 

4.000.000 pcs/bulan. 

Perkembangan PT. IAS pada perkembangannya menemui banyak kendala. 

Fluktuasi suplai dan mutu bahan baku, rendahnya sumberdaya manusia, 

mekanisme pasar yang ekslusif, keterbatasan fasilitas, manajemen yang belum 

terorganisasi, serta kurang jelasnya arahan visi dan misi perusahaan, membuat 

kinerja perusahaan tidak terlalu baik. Berdasarkan data ekspor BPS (2011), 

diketahui bahwa perdagangan udang dengan kategori value added product 

mencapai US$ 56 milyar. Jika melihat sebaran industri pengolahan udang siap saji 

nasional yang terpusat pada enam perusahaan besar, maka kontribusi penjualan 

PT IAS yang hanya mencapai US$ 4,25 milyar pada tahun 2010, dapat dikatakan 

tidak terlalu besar. 

Dengan permasalahan tersebut, komitmen perusahaan untuk menyajikan 

produk siap saji dengan mutu yang prima, harga yang terjangkau dan diterima 

pasar internasional sulit dicapai. Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. IAS 

membutuhkan visi, misi, perumusan strategi, acuan pelaksanaan kebijakan dan 

evaluasi kebijakan yang terarah dan sesuai untuk mencapai tujuan akhir sebagai 

industri pengolahaan produk udang siap saji nasional yang berdaya saing 

internasional. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Industri perikanan sebagai salah satu penyumbang devisa non migas 

terbesar memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih besar. Salah satu 

jenis yang menjadi tumpuan saat ini ialah ekspor udang budidaya. Dengan pangsa 

pasar ekspor utama Jepang, Amerika Serikat dan Eropa, udang budidaya 

menyumbangkan hampir 80% dari devisa sektor perikanan. Walaupun tren 

perdagangan ekspor masih menunjukkan nilai positif, tetapi masih ditemui 

beberapa kendala. 

Kendala utama yang seringkali terjadi ialah penolakan dari negara tujuan 

ekspor. Bentuk penolakan umumnya disebabkan karena ketidaksesuaian 

persyaratan teknis seperti mikrobiologi, physical apperance, logam berat, dan 

kandungan histamin. Dalam laporan yang dirilis oleh Rapid Alert System for Food 

and Feed (RASFF) tahun 2010, lembaga dari Uni Eropa yang mengurus 

keamanan pangan, Indonesia berada di urutan ke-18 dalam jumlah penolakan 

komoditas perikanan (KKP 2011). Data lainnya menyebutkan Indonesia tercatat 

sebagai negara ketiga terbanyak yang terkena penolakan produk untuk pasar 

Amerika Serikat dengan persentase 8,3 % dari seluruh ekspor seafood Indonesia 

(Allshouse et al. 2003). 

Permasalahan lainnya ialah komposisi ekspor udang budidaya yang masih 

didominasi oleh udang segar dan semi olahan. Tercatat, nilai ekpor udang 

Indonesia sebagian besar didominasi oleh udang beku dalam bentuk head on, 

head less, dan peeled deveined yang di negara tujuan ekspor akan diolah lebih 

lanjut menjadi produk siap saji. Data perdagangan ekspor udang tahun 2010 

menunjukkan bukti yang jelas. Tercatat, perdagangan udang dalam bentuk bahan 

baku (fresh and frozen) sebesar 562.64 juta USD (89%) dan produk udang olahan 

(fried, paste, kerupuk, breaded) sebesar 70.52 juta USD (11%) (BPS 2011) 

Keadaan ini menunjukkan dengan jelas posisi Indonesia yang hanya 

berperan sebagai supplier bahan baku dan semi bahan baku bagi negara maju. Jika 

produk udang tersebut diolah menjadi produk siap saji, margin yang didapatkan 

akan bertambah banyak. Negara yang sukses memasok produk udang berupa 

olahan siap saji adalah Thailand.  
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Dengan branding ”World's Kitchen”, produk seafood Thailand dapat 

bersaing di negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Keunggulan utama 

Thailand ialah integrasi budidaya udang yang memungkinkan pengusaha 

mendapatkan pasokan bahan baku dan melakukan diversifikasi produk secara 

efektif dan efisien. Selain itu, dukungan pemerintah dalam branding di 

internasional juga berperan penting dalam penetrasi pasar (Danish Trade Council 

2007) 

Produk olahan siap saji Indonesia, sayangnya belum dapat bersaing di 

pasar internasional. Permasalahan yang terjadi ialah anggapan terhadap mutu yang 

rendah,  akses pasar yang tertutup, perjanjian perdagangan dengan negara tujuan 

ekspor serta kebijakan sertifikasi yang diterapkan sepihak oleh UE dan Amerika. 

Dari segi diversifikasi, produk Indonesia umumnya berupa “me too” product yang 

rentan ditiru. 

Sebagai perusahaan yang memfokuskan pada industri udang budidaya, 

PT. Indokom Samudra Persada telah mengembangkan diri sebagai perusahaan 

terintegrasi yang mengusai seluruh lini produksi dari penyediaan bahan baku, 

pengolahan produk intermediet hingga produk akhir siap saji. Saat ini PT. IAS 

sebagai bagian dari group diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang 

finansial dan portofolio bisnis. Kebijakan perusahaan untuk mencapai hal tersebut 

ialah dengan meningkatkan kapasitas produksi, menjaga pasokan bahan baku, 

meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas mutu. Komitmen perusahaan 

perlu ditunjang dengan analisis terhadap hambatan, kebutuhan, dan strategi yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemampuan perusahaan. 

Sebagai industri yang memfokuskan pada produk siap saji, PT. IAS 

memiliki produk udang berbasis breaded (roti) yang ditujukan untuk pasar 

Jepang. Produk udang breaded ditujukan untuk pangsa pasar retail di beberapa 

kawasan Jepang. Pemasaran produk dilakukan secara kerjasama dengan 

pengusaha lokal sehingga memudahkan dalam penetrasi pasar. Terkait kerjasama 

tersebut, PT. IAS melakukan produksi berdasarkan spesifikasi, standar dan kriteria 

yang telah ditetapkan oleh rekan bisnis di Jepang. Selain menpasokan pasar 

Jepang, PT. IAS saat ini juga melakukan penetrasi pasar lokal dengan cara 

melakukan kerjasama dengan supplier terbatas. Hal tersebut dilakukan karena saat 
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ini fokus utama perusahaan ialah mengembangkan skala produksi dan memenuhi 

permintaan pasar Jepang. 

Perkembangan PT. IAS menemui banyak kendala. Fujikawa, Direktur 

Operasi PT. IAS dalam wawancara awal menyatakan setidaknya ada beberapa 

faktor yang menghambat kinerja perusahaan, yaitu 1) fluktuasi kuantitas bahan 

baku, 2) rendahnya kualitas sumberdaya manusia, 3) keterbatasan fasilitas 

produksi serta 4) manajemen yang belum terorganisasi. Hal serupa juga 

disampaikan oleh Abu Yazid, Plant Manager PT. Indokom Samudra Persada yang 

merupakan induk perusahaan. Menurutnya, pasokan bahan baku yang terbatas 

adalah permasalahan utama. Kualitas udang dari petani yang cenderung tidak 

sesuai standar membuat kualitas produk akhir menurun. Kebijakan pemerintah 

yang tidak jelas terkait  impor udang juga menjadi masalah karena keseimbangan 

pasokan bahan baku dan kontrak perusahaan tidak sesuai. Solusi sementara yang 

diterapkan ialah memaksimalkan penanganan dan budidaya di tambak-tambak 

milik group PT. ISP serta melakukan impor udang dalam skala kecil. Saat ini 

kebutuhan untuk pengolahan udang di PT IAS sebesar 40 ton/bulan dengan 

kapasitas 20 ton/bulan. Pasokan udang segar dari segi jumlah masih dapat diatasi 

tetapi dari segi kualitas sulit dipenuhi. Pasokan udang dari luar tambak milik 

perusahaan umumnya sudah pada kualitas grade Below Standard (Grade III) 

sehingga sulit untuk diolah menjadi produk yang sesuai standar ekspor. 

Terbatasnya fasilitas produksi juga menghambat kemampuan PT. IAS 

dalam memenuhi kontrak dengan konsumennya. Fujikawa menyatakan bahwa 

dengan kapasitas produksi yang hanya 20 ton/bulan tidak mencukupi untuk 

mengejar target produksi 4.000.000 pcs/bulan. Akibatnya ialah, perusahan tidak 

dapat mengambil potensi peluang pasar ekspor dan pasar lokal. Saat ini, 

persaingan di pasar ekspor untuk Jepang dalam kondisi yang kekurangan pasokan 

produk udang breaded. Jika PT. IAS dapat meningkatkan produksi dari 2.600.000 

pcs/bulan menjadi 4.000.000 pcs/bulan maka akan memaksimalkan keuntungan 

perusahaan. Potensi pasar yang juga belum dioptimalkan ialah pasar lokal. 

Walaupun saat ini PT. IAS sudah mulai memasok untuk pasar lokal, tetapi masih 

sebatas berupa produk reguler (tanpa brand).  
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Pemasalahan lainnya ialah kualitas sumberdaya manusia yang rendah serta 

turn over pegawai yang tinggi. Berbeda dengan pengolahan produk lainnya, 

penanganan produk pangan siap saji seperti produk PT. IAS membutuhkan 

pekerja dengan keterampilan yang khusus karena terkait keamanan pangan dan 

penampakan produk. Dengan kualitas pekerja yang rendah serta tingkat turn over 

tinggi, perusahaan harus menyediakan perhatian lebih banyak pada pelatihan 

pegawai. 

Organisasi yang belum tertata dengan rapi juga menjadi perhatian. 

Struktur organisasi yang masih terkait antara perusahaan induk (PT. ISP) dan 

perusahaan inti (PT. IAS) menjadikan beberapa kebijakan terhambat seperti 

pengadaan barang penunjang, kepastian bahan baku, pelatihan dan pengangkatan 

pegawai serta hierarki organisasi. Pada beberapa kasus, menurut Fujikawa, 

organisasi yang tidak teratur dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan, 

contohnya ialah terjadinya pengambilan keputusan sepihak oleh PT. ISP untuk 

menstandarkan  spesifikasi larutan pembersih yang digunakan di sarana produksi 

PT. ISP dan sarana produksi PT. IAS padahal spesifikasi yang dibutuhkan berbeda 

antara sarana produksi satu dan lainnya. 

Visi dan misi PT IAS yang belum banyak dijabarkan dan masih mengikuti 

visi dan misi PT ISP juga menjadi permasalahan. Sejarah terbentuknya PT IAS 

ialah sebagai salah satu penjabaran misi dari PT ISP, yaitu meningkatkan volume 

produksi dan variasi produk di bidang perikanan dan agrikultur. Dengan adanya 

PT IAS, grup Indokom dapat memiliki lini produksi tersendiri yang berfokus pada 

produk udang dan perikanan yang siap saji. Akan tetapi, pada perjalanannya, visi 

dan misi yang lebih jelas bagi PT IAS belum ditetapkan secara lebih detil. 

Dengan permasalahan tersebut, komitmen perusahaan untuk menyajikan 

produk siap saji dengan mutu yang prima, harga yang terjangkau dan diterima 

pasar internasional akan terhambat.  Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. IAS 

membutuhkan perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dan 

berorientasi pada komitmen perusahaan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, perencanaan starategis yang di susun 

akan difokuskan pada evaluasi visi misi, identifikasi faktor internal dan eksternal, 

perumusan strategi serta acuan pelaksanaan kebijakan.  
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Berdasarkan kenyataan tersebut, maka permasalahan yang dapat dikaji 

pada penelitian ini, sebagai berikut  

1. Apa visi dan misi yang tepat untuk PT. IAS ? 

2. Apakah faktor internal dan eksternal yang perlu diketahui dan dijadikan 

acuan dalam penyusunan strategi pengembangan PT. IAS ? 

3. Apa alternatif strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sejalan 

dengan visi dan misinya 

4. Apa strategi yang paling tepat untuk diimplementasikan di PT. IAS ? 

5. Apa tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi, misi dan strategi PT. IAS 

6. Program apa yang sebaiknya diterapkan oleh PT. IAS dalam 

mengimplementasikan starategi yang diperoleh untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan evaluasi visi dan misi PT. IAS 

2. Melakukan audit (assesment) faktor-faktor internal dan eksternal dalam 

rangka penyusunan strategi pengembangan PT. IAS 

3. Merumuskan grand strategy PT. IAS yang sejalan dengan visi dan misinya 

4. Merumuskan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan PT. IAS 

5. Menentukan prioritas strategi yang akan diimplementasikan oleh PT. IAS 

6. Merekomendasikan sasaran dan program yang tepat untuk dapat 

diimplementasikan oleh PT. IAS untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

• Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan diterapkan menjadi alternatif 

strategi pengembangan PT. IAS 

• Bagi akademisi dan peneliti, riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

terhadap profil industri udang budidaya dan alternatif strategi 

pengembangan yang sesuai untuk industri pengolahan produk akhir udang. 
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• Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang industri udang budidaya dan strategi pengembangannya 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian 

Mengingat kompleksitas dan cakupan penelitian, maka ruang lingkup yang 

akan diteliti dibatasi dalam perencanaan startegis terutama dalam merumuskan 

dan menyusun program  yang dapat diimplentasikan oleh PT. Indo American 

Seafood dalam jangka 5 tahun kedepan.  
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