
Pengembangan distribusi produk olahan 

perikanan 



FOOD CONSUMPTION 
BY PRODUCTS (2019-Ton) 

3.900.000 

1.900.000 



NATIONAL FOOD LOSS AND VALUE 

POINTS OF FOOD LOSS & WASTE PERCENTAGE VALUE (TRILIUN RUPIAH) 

PRODUCTION 32 89.6 

HANDLING & STORAGE 37 103.6 

PROCESSING 3 8.4 

DISTRIBUTION & MARKET 15 42.0 

CONSUMPTION 13 36.4 

T O T A L 100 280.0 



Industri Pengolahan Industri Product  

Storage 

Konsumen 

Industri Retail  /  

distributor 

Industri  

Transport 
Storage 

Pengepul 

Petani Tambak Nelayan 

Mata rantai untuk produk 
olahan PERIKANAN 



Proses produksi 
(pengadaan) 

Pengubahan/pengolahan Distribusi 

Bagaimana mempertahankan kualitas komoditi? 

Komoditas perikanan termasuk komoditas PERISHABLE (mudah rusak) 

dan memiliki kecenderungan penurunan kualitas setelah pasca panen. 



Beberapa jenis pengawetan olahan perikanan 

• 1. Pengeringan  (plus penggaraman) 

• 2. Pengasapan (plus penggaraman) 

• 3. Pengalengan 

• 4. Pembekuan (frozen) 



  Pengeringan  (plus penggaraman) 

 



Pengasapan (plus penggaraman) 

 



Pengalengan 

 



Ikan frozen bisa disimpan dalam waktu lama asalkan suhu 

dijaga tetap dibawah nol derajad C, tanpa mengurangi kualitas 

dan nilai gizi sehingga bisa didistribusikan secara meluas 

Yang terbaik bagi konsumen adalah 
 produk yang  dalam kondisi masih fresh segera 

dibekukan  dibawah minus 18 celcius !!! 



• Pasar untuk food service : Hotel, restaurant, kafe, katering turun sangat tajam 

(turun sekitar 80 %), saat ini sudah sedikit membaik turunnya menjadi sekitar 

60 % dibandingkan sebelum pandemi 

 

• Pasar untuk retail (konsumen akhir) baik lewat retailer (supermarket) maupun 

penjualan online stabil bahkan ada yang tumbuh sekitar 30 % 

 

• Permintaan produk2 siap saji dan siap masak  (ready to eat/ ready to cooked) 

meningkat dengan pesat 

 

Update kondisi pasar terkini 



Industri Pengolahan Perikanan Melakukan switching  dari pasar 

food service memperbanyak penjualan ke retail/konsumen akhir  

(terutama produk2 ready to cooked/ready to eat) 

 

 

 

 

 

Bisa diberi bumbu/ 

marinated 

    - kabayaki 

    - lada hitam 

    - teriyaki 

    - bumbu kuning 

    - Korean BBQ 

    - dll 
 









 

 

Potensi pasar dalam negeri untuk produk olahan perikanan  

frozen/frozen food amat luas tetapi……………….. 

 



 

……..belum bisa tergarap dengan baik karena kendala transportasi frozen 

produk 



• Potensi pasar dalam negeri untuk produk olahan 

perikanan  frozen amat luas tetapi belum bisa tergarap 

dengan baik karena kendala dalam transportasi frozen 

produk 

 

• Kendala tersebut bukan hanya untuk olahan perikanan 

saja tetapi juga pada distribusi  frozen food lainnya 



Pengiriman dalam jumlah besar (ton) tidak 

mengalami kendala 

• Menggunakan reefer container atau reefer truck 



• B2B :  Dari pabrik ke distributor / reseller (puluhan/ratusan kg ) 

• B2C : dari pabrik/distributor/ reseller ke konsumen akhir (umumnya 

melalui penjualan online)  

Sulit/mahal distribusi dalam jumlah sedikit produk 

frozen dari produsen sampai konsumen akhir 

(customer) 

Pengiriman menggunakan 

styro foam (plus es /dry ice) 

mahal dan tidak bisa terlalu 

lama 
 



Contoh biaya pengiriman dalam jumlah kecil 

MISALNYA: PENGIRIMAN VIA UDARA (Port to Port). 

RUTE: SURABAYA – JAKARTA  Rp. 13,800.- per Kg (gross) 

Kirim udang frozen komposisi: 10 Kg product; 5 Kg Dry Ice; 1 Kg Styrofoam 

Harga Dry Ice: Rp. 12,500,-/Kg; Harga Styrofoam : Rp. 42,500,- 

Total biaya packaging: (5 Kg x 12,500,-) + 42,500,- => Rp. 105,000.-  

Total biaya cargo: Rp. 13,800.- x 16 Kg => Rp. 220,800.- 

GRAND Total biaya Logistic: Rp. 105,000.- + Rp. 220,800.-  Rp. 325,800.- 

untuk 10 Kg product. (sekitar Rp. 32500 per kg belum termasuk biaya pengiriman 

dari port ke penerima) 



MISALNYA: PENGIRIMAN VIA BUS (Port to Port). 

RUTE: SURABAYA – JAKARTA  Rp. 120,000.- per Koli / Styrofoam 

Kirim udang frozen komposisi: 10 Kg product; 5 Kg Dry Ice; 1 Kg Styrofoam 

Harga Dry Ice: Rp. 12,500,-/Kg; Harga Styrofoam : Rp. 42,500,- 

Total biaya packaging: (5 Kg x 12,500,-) + 42,500,- => Rp. 105,000.-  

Total biaya cargo: Rp. 120,000.- 

GRAND Total biaya Logistic: Rp. 105,000.- + Rp. 120,000.-  Rp. 225,000.- 

untuk 10 Kg product. (sekitar Rp. 22500 per kg belum termasuk biaya 

pengiriman dari port ke penerima) 

 



MISALNYA: PENGIRIMAN VIA KERETA API (Port to Port). 

RUTE: SURABAYA – JAKARTA  Rp. 1,000.- per Kg 

Kirim udang frozen komposisi: 10 Kg product; 5 Kg Dry Ice; 1 Kg Styrofoam 

Harga Dry Ice: Rp. 12,500,-/Kg; Harga Styrofoam : Rp. 42,500,- 

Total biaya packaging: (5 Kg x 12,500,-) + 42,500,- => Rp. 105,000.-  

Total biaya cargo: Rp. 1,000.- x 16 Kg => Rp. 16,000.- 

GRAND Total biaya Logistic: Rp. 105,000.- + Rp. 16,000.-  Rp. 121,000.- 

untuk 10 Kg product. (sekitar Rp.12500 per kg belum termasuk biaya 

pengiriman dari port ke penerima) 

 



 

Perlu tersedia  layanan transportasi 

berpendingin door to door (tanpa styro 

foam) untuk pengiriman dalam jumlah 

sedikit 
 



Pengiriman Port to Port 

 
• Membangun jalur distribusi produk frozen food  dengan menyediakan alat 

transport (kereta, truck dan kapal)  yang  mempunyai sarana penyimpanan 

produk beku (reefer container, cold storage mini/portable) yang bisa 

digunakan untuk menerima layanan pengiriman dalam jumlah sedikit 

 

• PORT Tersedia cold storage/reefer container  untuk penyimpanan sementara  

 

 



Port to door/customer 

• Menggunakan insulated 
box (bag) sehingga 
tahan beberapa jam 
tanpa mengalami 
penurunan kualitas 



  •  Pengiriman  door to door (gabungan port to port dan 

port to door) dalam jumlah sedikit , tanpa menggunakan 

styrofoam 

 

• Bisa dilakukan oleh 1 perusahaan atau kerja sama antar 
perusahaan 

 



Upaya pemenuhan nutrisi Ibu dan Anak 

 

OLAHAN IKAN 

READY TO COOKED 

READY TO EAT 





http://ap5i-indonesia-seafood.com 
email: wibowobudhi@gmail.com 

Phone/WA: +62811321573 
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