
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ikan patin adalah ikan perairan air tawar yang termasuk ke dalam 

famili pangasidae dengan nama umum Catfish. Ikan patin dikenal sebagai 

komoditi yang berprospek cerah dengan badan panjang berwarna putih 

perak dan punggung berwarna kebiru-biruan. Di Indonesia terdapat 13 jenis 

patin, tetapi yang populer adalah ikan patin Pangasius hypopthalmus. Patin 

utamanya banyak diproduksi di Pulau Sumatra, khususnya Sumatra Selatan, 

Jambi, dan Riau. Dari tahun 2010 produksi patin terus meningkat secara 

signifikan setiap tahunnya (Gambar 1). 

 

 
 
Sumber: Data Statistik KKP 

Gambar 1 Data produksi patin nasional (2010-2013) 

 

Dalam beberapa tahun ini, konsumsi ikan patin perlahan-lahan 

berubah dari yang sebelumya hanya dikonsumsi secara konvensional, 

sekarang berkembang menjadi produk filet ikan patin. Kehadiran filet ikan 

patin yang mudah diolah menjadi aneka produk juga semakin menambah 

gairah para pembeli khususnya kalangan menengah keatas untuk 

mengkonsumsi ikan patin. Tidak hanya dikonsumsi oleh rumah tangga saja, 

filet ikan patin saat ini sudah diminati oleh industri Hotel, Restoran, dan 

Katering (HOREKA). Ikan patin ini dipilih karena besarnya volume 

produksi budidaya ikan patin sehingga akan menjadi kekuatan tersendiri jika 

dimanfaatkan untuk menjadi filet, selain itu juga di pasar luar negeri, ikan 

patin lebih digemari dibandingkan ikan budidaya lainnya. Untuk lebih 
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lengkap mengenai data produksi ikan budidaya yang diminati pasar luar 

negeri dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Data produksi budidaya ikan yang diminati pasar luar negeri 

Komoditas Jumlah produksi (ton) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ikan Patin 102,021 109,685 147,888 229,267 347,000 675,32
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Ikan 

Kerapu 

5,005 8,791 10,398 10,580 11,950 12,248 

Ikan 

Gurame 

36,636 42,254 56,889 64,252 84,861 75,267 

Ikan 

Kakap 

4,371 6,400 5,738 5,236 6,198 7,034 

Sumber: Data Statistik KKP 

 

Menurut data Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk 

Perikanan Indonesia (AP5I), untuk filet patin di pasar dalam negeri mampu 

menyerap sebanyak 400 ton per bulan. Seiring dengan perkembangan yang 

ada kebutuhan akan filet patin akan meningkat dan diprediksi akan terus 

bertambah, tetapi kebutuhan akan fillet patin ini belum mampu sepenuhnya 

dipasok oleh industri filet patin dalam negeri dikarenakan banyaknya ikan 

patin yang tidak sesuai standar pembuatan filet. Untuk bisa memenuhi 

kebutuhan tersebut, sejak tahun 2009 filet patin dari Vietnam (dory) mulai 

masuk ke Indonesia. Mindset masyarakat Indonesia saat ini adalah standar 

dari filet patin adalah dory, dimana filet patin berwarna putih dan ukurannya 

cukup besar, sedangkan untuk mencapai ukuran kualitas filet patin terbaik 

diperlukan waktu yang tidak singkat untuk membudidayakan ikan patin. 

Kebanyakan pembudidaya ikan patin lokal memanen patin pada ukuran 

300-400 gram/ekor karena tidak mampu untuk menurunkan biaya produksi 

(pakan), padahal standar untuk filet patin adalah 700-800 gram/ekor 

(membutuhkan waktu 6-7 bulan). Jika pakan diturunkan dan diganti menjadi 

pakan yang memiliki kualitas yang rendah, maka akan berpengaruh besar 

pada tekstur, warna, dan rasa dari daging ikan patin tersebut (daging akan 

menjadi kekuningan dan akan berbau lumpur). Pada akhir tahun 2010, 

impor filet patin dari Vietnam sudah mulai dibatasi, dan sampai akhirnya 

diberhentikan. Hal tersebut dilakukan karena filet patin impor (dory) 

perlahan mulai menggerus pasar lokal yang ada hingga mencapai 81%, 

sedangkan filet patin lokal hanya menguasai sebesar 19%.  

Pada tahun 2015, MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) akan 

dimulai. Pemberhentian impor filet ikan patin dari Vietnam ini juga 

merupakan persiapan dalam menghadapi MEA 2015. Jika MEA sudah 

dibuka, maka tidak akan ada penghalang untuk produk filet patin impor 

untuk masuk ke Indonesia, karena MEA merupakan perdagangan bebas 

tanpa adanya penghalang. Filet patin sendiri merupakan salah satu 

komoditas yang diunggulkan oleh DITJEN P2HP untuk bisa bersaing di 

pasar domestik dan juga ekspor pada saat MEA 2015 dimulai. Sejak impor 

filet patin Vietnam ditutup, produksi filet patin lokal mengalami kenaikan 
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produksi secara signifikan setiap tahunnya. Untuk lebih lengkap mengenai 

data produksi filet patin dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Data produksi filet patin lokal 

Jumlah produksi (ton) per tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

660 1900 4800 6053 7290 
Sumber: Data Statistik KKP 

 

 Menurut Satria, Anggraini, dan Solikhin (2009), intervensi 

pemerintah terhadap sektor perikanan sangatlah penting. Intervensi 

pemerintah ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat efisiensi 

dari penggunaan sumberdaya dan pendapatan agregat. Kebijakan dari 

pemerintah (DITJEN P2HP KKP) yang bisa dilakukan pada saat MEA 

bukan lagi dalam bentuk pembatasan produk luar yang akan masuk karena 

sudah tidak memungkinkan lagi. Kebijakan yang mungkin dilakukan 

DITJEN P2HP KKP saat ini adalah bagaimana mendorong industri filet 

patin Indonesia saat ini untuk bisa lebih berkembang khususnya dalam 

menghadapi produk pesaing yang berasal dari Vietnam pada saat era MEA 

dimulai pada tahun 2015. 

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi filet patin lokal saat ini adalah sulitnya 

untuk menguasai pasar dalam negeri, karena mindset masyarakat kita bahwa 

standar mutu filet patin adalah dory (filet patin dari Vietnam) yaitu memiliki 

daging berwarna putih. Selain itu juga pada tahun 2015 jika era MEA sudah 

dimulai, maka impor filet patin dari Vietnam sudah tidak bisa dibendung 

lagi dan dikhawatirkan produk filet patin lokal kita akan tergerus pasarnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem eksekusi strategi yang sudah dilakukan oleh DITJEN 

P2HP KKP untuk menjalankan prioritas strategi industri filet patin? 

2. Apa saja faktor internal dan eksternal DITJEN P2HP KKP yang 

berpengaruh terhadap produk filet patin lokal dalam menghadapi MEA 

2015? 

3. Bagaimana alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan pemerintah 

dalam sektor industri patin dalam MEA 2015 agar produk filet patin 

dapat bersaing? 

4. Bagaimana prioritas strategi DITJEN P2HP KKP dalam MEA 2015? 

5. Bagaimana sistem eksekusi strategi yang dilakukan DITJEN P2HP KKP 

untuk menjalankan prioritas strategi yang sudah dirumuskan? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari penjelasan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 



 

4 

1. Mengevaluasi sistem eksekusi strategi yang sudah dijalankan DITJEN 

P2HP KKP saat ini dalam industri filet patin 

2. Mengevaluasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi 

eksternal (peluang dan ancaman) DITJEN P2HP KKP untuk 

meningkatkan daya saing filet patin lokal  

3. Merumuskan alternatif strategi DITJEN P2HP KKP pada produk filet 

patin dalam menghadapai MEA 2015 

4. Menentukan prioritas strategi yang paling efektif yang dapat dilakukan 

untuk bersaing dalam menghadapi MEA 2015 

5. Rumuskan sistem eksekusi strategi yang dilakukan DITJEN P2HP KKP 

untuk menjalankan prioritas strategi yang sudah dirumuskan 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memberikan masukan mengenai strategi filet patin lokal untuk bersaing di 

era MEA 2015 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya 

Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DITJEN 

P2HP) dan pihak pihak yang terkait. Selain itu juga diharapkan dari 

penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi dan akademisi 

dalam melakukan penelitian di bisnis yang relevan dengan penelitian ini. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini didisain untuk Manajemen Perencanaan Strategik 

Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DITJEN 

P2HP) dalam menghadapi MEA 2015 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Hasil perencanaan ini terbatas pada Manajemen Strategis DITJEN P2HP 

KKP 

2. Objek penelitian langsung adalah kantor Direktorat Jendral Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Perikanan (DITJEN P2HP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




