
1 PENDAHULUAN 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / Asean Econimic Community (AEC) 

merupakan sebuah integrasi ekonomi pada level Common Market dimana semua 

hambatan perdagangan baik tenaga kerja, barang, jasa  maupun modal ditiadakan 

bagi anggota MEA tersebut. Dengan adanya MEA negara-negara anggota 

termasuk Indonesia mendapatkan manfaat seperti meningkatnya volume 

perdagangan dalam bentuk ekspor, kerjasama dalam bidang politik, meningkatnya 

lapangan pekerjaan maupun konsesi lainya yang lebih besar. 

MEA merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi sebagai 

dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan Negara-

Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi 

melalui inisiatif yang ada dan baru dengan kurun waktu yang jelas. Dalam 

pendirian MEA, ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, 

berwawasan keluar, inklusif, dan dorongan ekonomi pasar yang konsisten dengan 

aturan multilateral serta kepatuhan terhadap aturan berbasis sistem untuk 

pelaksanaan komitm enekonomi yang efektif. 

MEA akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal 

yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme baru dan 

langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan inisiatif ekonomi yang ada; 

mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi 

pergerakan para pebisnis, tenaga kerja terampil dan berbakat; dan memperkuat 

mekanisme kelembagaan ASEAN. Bidang kerjasama lainnya juga akan 

dimasukkan seperti pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan 

kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi pada bidang kebijakan 

ekonomi makro dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan perdagangan; 

peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi; pengembangan transaksi 

elektronik melaluie-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk 

mempromosikan sumber daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta 

untuk membangun MEA. 

Pentingnya perdagangan eksternal untuk ASEAN dimana kebutuhan untuk 

komunitas ASEAN secara keseluruhan tetap terpenuhi, maka MEA menetapkan 

karakteristik kunci yaitu dimana MEA merupakan pasar tungal dan basis produksi, 

sebuah wilayah ekonomi yang kompetitif, kawasan pembangunan ekonomi 

wilayah yang adil dan wilayah yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. 

Karakteristik ini saling terkait dan saling memperkuat kemudian disusun menjadi 

cetak biru kerjasama dimana pelaksanaannya saling berkoordinasi antar 

pemangku kepentingan terkait. 

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN memiliki lima elemen penting 

yaitu : (i) bebas aliran barang; (ii) bebas aliran jasa; (iii) bebas aliran investasi; 

(iv) bebas aliran modal; dan(v) bebas aliran tenaga kerja terampil. Basis pasar dan 

produksi tunggal mencakup dua komponen penting, yaitu sektor prioritas yang 

terintegrasi dan makanan, pertanian yang didalamnya termasuk perikanan 

kemudian sektor kehutanan. Upaya mewujudkan ASEAN sebagai kawasan basis  

produksi dan pasar tunggal memberikan peluang sekaligus tantangan, namun 

terdapat titik lemah dari MEA yaitu lemahnya koordinasi lintas sektoral terutama 

mekanisme fasilitasi perdagangan untuk memperlancar arus barang, mengurangi 
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biaya tinggi serta meningkatkan efisiensi (Rina Oktaviani et al. 2014). Sektor-

sektor yang memerlukan pembenahan adalah transportasi, komunikasi dan bea-

cukai. 

Indonesia harus meningkatkan daya saing nya dengan semakin 

terintegrasinya pasar ASEAN sebagai konsekuensi diterapkannya arus barang 

bebas dengan melakukan : 1) peningkatan efesiensi, efektivitas dan kualitas 

produk; 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan 

daya saing; 3) memperluas jaringan pemasaran dan 4) meningkatkan kemampuan 

dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi 

pemasaran dan lobi (Kemendag 2015).   

 

Tabel 1   Produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama 
 

Jenis Ikan - Species 
Tahun – Years (Satuan : ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Rumput Laut - 

Seaweed 

   
3.915.017  

   
5.170.201  

   
6.514.865  

     
9.298.474  

   
10.076.992  

   
7.427.527  

2. Udang - Shrimp       
380.972  

      
400.385  

      
415.703  

         
645.955  

         
639.369  

      
325.337  

3. Kerapu - Groupers          
10.398  

         
10.580  

         
11.950  

           
18.364  

           
13.346  

           
8.972  

4.Kakap - Giant 

Seaperch 

           
5.738  

           
5.236  

           
6.198  

             
6.735  

             
5.447  

           
3.245  

5.Bandeng - Milk Fish       
421.757  

      
467.449  

      
518.939  

         
627.333  

         
631.125  

      
414.569  

6. Ikan Mas - Common 

carp 

      
282.695  

      
332.206  

      
374.366  

         
412.703  

         
434.653  

      
227.613  

7. Nila - Nile Tilapia       
464.191  

      
567.078  

      
695.063  

         
914.778  

         
999.695  

      
592.539  

8. lele - Catfish       
242.811  

      
337.577  

      
441.217  

         
543.774  

         
679.379  

      
396.539  

9. Patin - Catfish       

147.888  

      

229.267  

      

347.000  

         

410.883  

         

418.002  

      

258.287  

10.Gurame - Giant 

Gouramy 

         
56.889  

         
64.252  

         
84.681  

           
94.605  

         
118.776  

         
67.906  

11. Lainnya - Others       
349.568  

      
344.731  

      
265.580  

         
326.801  

         
342.347  

      
252.654  

Jumlah - Total    
6.277.924  

   
7.928.962  

   
9.675.562  

   
13.300.405  

   
14.359.131  

   
9.975.188  

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015a 

 

 

Latar Belakang 

Menyikapi visi perikanan Indonesia untuk menjadi produsen terbesar dalam 

bidang perikanan, maka perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan sudah 

harus siap beroperasi pada skala besar atau skala bisnis. Untuk itu industrialisasi 

perikanan perlu digalakkan karena industrialisasi dipandang sebagai bentuk yang 

tepat untuk mengelola perikanan secara bisnis (Poernomo dan Heruwati 2011).  

Hal penting yang harus diingat dalam pengembangan industri perikanan adalah 

perlunya mengelola sumberdaya alam, baik sumberdaya perikanan tangkap 

maupun sumberdaya lahan budidaya serta sumberdaya genetik dan plasma nutfah 

ikan dan biota laut lain termasuk mikroorganisme laut, karena keseluruhan hal 
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tersebut semua adalah aset atau modal utama dalam pembangunan kelautan dan 

perikanan. 

Indonesia dengan luas wilayah perairan 70% memilik potensi yang sangat 

besar untuk bisa berdaya saing disektor perikanan dalam Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA). Sektor perikanan budidaya terus digalakan dalam upaya 

peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi. Direktorat Jenderal Budidaya 

Kementerian Kelautan mencatat capaian produksi induk yang dihasilkan oleh unit 

pembenihan pemerintah dan masyarakat pada tahun 2011 adalah sebesar 12,72 

juta induk atau meningkat 269,5 % dari produksi induk tahun 2010 sebesar 3,44 

juta induk. Pencapaian produksi induk merupakan hasil kinerja dari jejaring 

perbenihan dan produksi induk unggul yang melibatkan berbagai pihak seperti 

Ditjen Perikanan Budidaya, lembaga riset (Balitbang KP, Perguruan Tinggi, 

BPPT, LIPI), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan perusahaan swasta 

bidang perbenihan. 

Perikanan budidaya masih menjadi tumpuan produksi kelautan dan 

perikanan Indonesia. Potensi lahan yang dimiliki masih sangat besar untuk dapat 

dikembangkan yang meliputi tambak, kolam, perairan umum, sawah, dan laut. 

Perpaduan antara potensi yang ada dengan ketersediaan teknologi yang prospektif 

tentunya dapat menunjang peningkatan produksi. Peningkatan aktivitas perikanan 

budidaya belakangan ini menjadi perhatian berbagai pihak khususnya masalah 

dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan perairan. Dalam rangka 

mengontrol pengembangan perikanan budidaya yang tidak ramah lingkungan, 

pemerintah telah merumuskan dan mesosialisasikan aturan yang sesuai, 

diantaranya cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB) dan pengembangan 

perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan (ecosystem approach to 

aquaculture) (Radiarta et al. 2015). 

 

Tabel 2  Potensi Areal Perikanan Indonesia 

Komponen Luas / Panjang 

Garis Pantai (Km)                                81.000  

Teluk (Ha)                          4.170.000  

Tambak (Ha)                          1.224.000  

Kolam (Ha)                              526.000  

Danau (Ha)                              630.000  

Reservoir (Ha)                                63.776  

Rawa (Ha)                        13.527.000  

Sungai (Ha)                          5.953.000  

Sawah (Ha)                          6.139.000  

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014  

 

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya 

terlihat pada Renstra Perikanan Budidaya 2010-2014 dengan melakukan arah 

kebijakan strategi dimana salah satu langkah yang diambil adalah dengan 

mengembangkan komoditas unggulan sektor perikanan budidaya. Pengembangan 

komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan perikanan budidaya 

untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang 
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memiliki kriteria: (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat 

diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan pasar yang tinggi baik lokal 

maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara 

massal. 

Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah: (1) udang; (2) 

rumput laut; (3) nila; (4) lele; (5) patin; (6) gurame; (7) kerapu; (8) kakap; (9) 

bandeng; dan (10) ikan lainnya. Disamping sepuluh komoditas unggulan tersebut, 

pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap 

dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, 

pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, 

maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami 

kepunahan (KKP 2014). 

Dari sepuluh komoditas diatas, komoditas ikan patin perlu perhatian lebih 

disamping komoditas lainnya. Potensi perairan Indonesia yang begitu besar 

produksi ikan patin (Pangasius) indonesia masih kalah dengan Vietnam sebagai 

negara produsen ikan patin juga pemasok ikan patin ke negara-negara ASEAN.  

Patin merupakan komoditas perikanan yang memiliki pangsa pasar sangat 

besar baik didalam negeri maupun diluar negeri. Patin yang diolah menjadi filet 

dan berdaging putih diminati pasar Amerika dan Eropa. Kebutuhan patin dunia 

saat ini lebih banyak dipasok dari Vietnam. Indonesia dari segi lokasi memiliki 

daerah yang sangat potensial untuk pengembangan ikan patin. Sungai – sungai 

besar di Sumatera dan Kalimantan memiliki karakteristik yang sama dengan 

sungai Mekong sehingga hal ini bisa menjadi modal Indonesia untuk bisa 

meningkatkan produksi patin secara nasional.  

Sumber : Fishery Statistical Bulletin of Southeast Asia 2011-2015  
Gambar 1 Produksi Ikan Patin di Negara-negara ASEAN 2011-215 

 

Produksi patin nasional menunjukan tren yang meningkat dan sejak tahun 

2011 – 2014 namun kemudian menurun pada tahun 2015. Tercatat mengalami 

kenaikan rata-rata sebesar 25%. Produksi patin pada tahun 2014 sebesar 418.002 

ton atau naik sebesar 2% dibandingkan tahun 2013 dengan produksi sebesar 
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410.883 ton. Namun kemudian mengalami penurunan produksi pada tahun 2015 

yaitu menjadi 256.287 ton. Namun demikian produksi patin nasional masih sangat 

jauh untuk dapat bersaing dengan Vietnam dimana produksinya sudah mencapai 1 

juta ton pertahun. Vietnam telah menjadi produsen utama dan membanjiri pasar 

dunia termasuk Indonesia. 

.  

 

Sumber : http://seafood.vasep.com.vn/ 

Gambar 2 Nilai ekspor komoditas patin Vietnam tahun 2013-2014 

 

Sebagai produsen utama di ASEAN tingkat ekspor komoditas ikan patin 

Vietnam terus meningkat dan sulit untuk disaingi negara-negera ASEAN lainnya 

termasuk Indonesia. Bahkan beberapa negara ASEAN merupakan pengimpor 

terbesar komoditas ikan patin dari Vietnam seperti Thailand sebesar 36%, 

Singapur 25%,  Filipina 21% dan Malaysia 17%. 

 

 
Sumber : http://www.efeedlink.com  

Gambar 3  Ekspor Komoditas patin Vietnam di negara-negara ASEAN 

 

Ketertinggalan Indonesia bisa terlihat dari perbandingan harga patin. Bahan 

baku patin di Indonesia paling murah berada di harga Rp 13.000 -14.000/kg di 

kolam dan di pabrik pengolahan  mencapai Rp 15.000-16.000/kg. Vietnam 

dengan kondisi yang sama bisa harga bahan baku patin di tingkat petani (Mei 

http://www.efeedlink.com/
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2017) adalah VND 25.000 atau setara dengan USD 1,1 (Rp 14.740/kg) dengan 

rendemen sekitar 35-40% harga dasar filet patin Vietnam berkisar antara Rp. 

36.850-42.000/kg (SMART-Fish Indonesia, 2017). Dengan kondisi tersebut harga 

FOB filet patin Vietnam dijual sekitar USD 2.18/kg atau Rp. 29.212,-/Kg, 

sementara harga FOB fillet yang dijual ke pasar Eropa sekitar USD 2.45/Kg atau 

Rp. 32.830. Rendemen produksi filet patin Indonesia rata-rata 30% bahkan ada 

yang hanya 25% tergantung ukuran ikan yang digunakan. Harga dasar filet patin 

di Indonesia berkisar antara Rp 50.000-53.000.000/kg dan jika ditambah dengan 

biaya tenaga kerja, energi, packaging, distribusi/pemasaran harga dasar filet patin 

sekitar Rp.60.000,-/Kg sehingga harga jual retail yang ideal minimal Rp 

70.000/kg. Selain itu budidaya patin disepanjang sungai Mekong telah terintegrasi 

dan efisien sehingga menjadikan harga jual patin produksi Vietnam lebih rendah. 

Sistem agribisnis dari hulu ke hilir dalam produksi ikan patin di Vietnam 

menjadikan integrasi vertikal antar subsistem dapat terjalin dengan kuat 

menjadikan harga pokok produksi lebih rendah dari negara lain.  

Dalam industri pengolahan ikan patin akan dihasilkan limbah yang cukup 

banyak yaitu sekitar 67% dari total ikan patin. Limbah tersebut dapat diolah dan 

dimanfaatkan menjadi gelatin, konsentrat protein, tepung ikan, silase, atau minyak 

biodiesel sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam industri ikan patin. Agar 

industri ikan patin dapat berkembang di Indonesia maka diperlukan dukungan dari 

pemerintah, lembaga riset, dan swasta untuk mengembangkan sentra budidaya 

ikan patin di suatu lokasi (Suryaningrum 2008) 

Pemanfaatan produk samping pengolahan filet patin Vietnam mencapai zero 

wastes atau seluruh produk samping telah termanfaatkan dengan baik dan 

memiliki nilai tambah yang tinggi. Indonesia juga melakukan pemanfaatan produk 

samping pengolahan filet patin namun nilai tambah yang diperoleh tidak terlalu 

besar. Salah satu hasil olahan produk samping  filet patin Vietnam adalah kulit 

ikan yang diolah menjadi kolagen. Dalam pemanfaatannya, kolagen banyak 

digunakan pada dunia kecantikan dan kesehatan, namun ternyata jenis bahan baku 

ini dapat dan kulit ikan umumnya sebagai sumber kolagen alternatif potensial, 

yang dapat diproduksi secara komersial (Putra et al. 2013). 

Pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan dan filet ikan biasanya 

memiliki produk samping berupa kepala, sirip, tulang, sisik maupun kulit ikan 

dalam jumlah yang melimpah. Limbah perikanan tersebut dapat diproses lebih 

lanjut menjadi kolagen yang bernilai ekonomis tinggi. Menurut data statistik, 

diperkirakan bahwa limbah perikanan sebesar 1,81 juta ton pertahun dihasilkan 

oleh perikanan tangkap. Jika rendemen kolagen berkisar antara 11–63% maka 

diperkirakan dapat dihasilkan kolagen dalam jumlah yang besar, yaitu sekitar 

0,20–1,14 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa limbah perikanan dapat menjadi 

sumber kolagen yang potensial (Nurhayati dan Peranginangin 2009). 
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Tabel 3   Perbandingan Pemanfaatan Produk Samping Pengolahan filet patin 

Indonesia dan Vietnam 

No Produk samping Pemanfaatan 

Indonesia *) Vietnam **) 

1 Kepala Sup Kepala Ikan Tepung Ikan (Pakan 

ternak) 

2 Tetelan daging/perut Pepes Fish Oil / Protein 

Konsentrat 

3 Kerokan daging Bakso ikan Fish Oil / Protein 

Konsentrat 

4 Tulang - Tepung Ikan (Pakan 

ternak) 

5 Kulit Ikan - Bahan 

collagen/kosmetik 
Sumber :    *)    CV. Karunia Mitra Makmur 

                 **)  Makalah SMART-Fish Indonesia yang disampaikan dalam 2nd 

Pangasius Round Table Dialogue 

 

Jenis usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan 

limbah industri filet patin antara lain : 1) Usaha tepung ikan; 2) Usaha pembuatan 

pakan ikan dan unggas; 3) Usaha olahan makanan ringan (snack) tulang ikan; 4) 

Usaha kerajinan aksesoris berupa tas atau dompet; dan 5) Usaha pembuatan 

tepung bahan baku chitosan (Luhur et al. 2016). 

Pada tahun 2011 keluar Permen KP No. 15 yang melarang impor produk 

Fillet Ikan Patin (Dori) yang diharapkan dapat merangsang tumbuhnya usaha 

Fillet Ikan Patin didalam negeri. Data terakhir angka impor patin perbulan sebesar 

400 ton Filet, Equivalen dengan 1.200 ton ikan utuh. Pasar dalam negeri yang 

cukup besar untuk digarap. 

Efisiensi usaha harus dilakukan mengingat penerapan MEA yang secara 

otomatis menghilangkan hambatan impor di kawasan intra ASEAN. Untuk itu 

integrasi usaha budidaya dan pengolahan mutlak dilakukan agar harga akhir 

produk bisa bersaing dengan produk impor dari Vietnam. 

CV. Karunia Mitra Makmur merupakan salah satu perusahaan pengolahan 

filet patin yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Dengan kapasitas produksi 5 

ton/hari CV. Karunia Mitra Makmur bisa memenuhi permintaan terhadap filet 

patin untuk wilayah Jabotabek. Disisi lain adanya ancaman produk filet impor 

membuat CV. Karunia Mitra Makmur harus bisa bersaing dalam industri 

pengolahan produk filet patin. 

 

 

Perumusan Masalah 

Dengan karakteristik pelaksanaan MEA, maka setiap negara dituntut 

menjadi sebuah negara dengan ekonomi yang kompetitif dalam berbagai sektor. 

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang dituntut menjadi sektor yang 

kompetitif dalam menghadapi MEA. Indonesia sebagai negera dengan perairan 

terluas di ASEAN dalam beberapa komodiats yang dihasilkan masih jauh tertingal 
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dengan negara tetangga. Salah satu komoditas perikanan unggulan Indonesia yang 

produksi maupun pemasarannya masih belum optimal adalah komoditas ikan 

patin. Indonesia masih tertinggal dengan Vietnam dalam hal produksi, pengolahan 

maupun pemasarannya. Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dalam 

melakukan penelitian daya saing komoditas ikan patin indonesia dalam rangka 

menghadapai MEA studi kasus pada CV. Karunia Mitra Makmur, dilakukan 

penelitian mendalam mengenai permasalahan seperti : 

1. Bagaimana kondisi industri filet patin Indonesia 

2. Bagaimana posisi strategis CV. Karunia Mitra Makmur dalam industri filet 

ikan patin Indonesia. 

3. Bagaimana strategi CV. Karunia Mitra Makmur dalam industri filet patin  

menghadapi pasar dalam negeri pasar ASEAN. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana industri pengolahan 

ikan patin khususnya produk filet ikan patin kaitanya dalam menghadapi MEA 

dengan studi kasus perusahaan CV. Karunia Mitra Makmur melihat beberapa hal 

yaitu :  

1. Mendeskripsikan kondisi indutri filet patin Indonesia. 

2. Menentukan posisi strategi CV. Karunia Mitra Makmur dalam industri 

filet patin Indonesia. 

3. Menyusun strategi CV. Karunia Mitra Makmur dalam dalam menghadapi 

pasar dalam negeri dan ASEAN. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Sumbangsih pemikiran dalam pengetahuan ilmu manajemen terutama 

terkait dengan daya saing dan strategi,  

2. Penelitian ini bisa dimanfaatkan berbagai pihak terkait dengan komoditas 

ikan patin  

3. Sebagai dasar untuk dilakukannya penelitian lanjutan 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada komoditas industri filet patin 

dengan melihat kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan industri 

pendukung, persaingan usaha, serta peran pemerintah dan fokus perusahaan  CV. 

Karunia Mitra Makmur dalam melihat posisi stratgis industri filet patin.  

 

 




