SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA
PERESMIAN PABRIK ES BALOK
BANTUAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
DI KABUPATEN DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Donggala, 17 November 2015

Yang saya hormati,
1. Sdr. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sdr. Saudara Bupati Kabupaten Donggala;
3. Sdr. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten
Donggala; dan
4. Para undangan dan hadirin yang saya hormati,

Assalamu’alaikum Wr Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita semua
dapat menghadiri acara Peresmian Pabrik Es Balok
Dalam Rangka Meningkatkan Teknologi Proses
Pendinginan Guna Memperpanjang Daya Simpan
Produk Hasil Laut dan Perikanan pada hari ini tanggal
17 November 2015 di Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Perikanan Kabupaten Donggala.
Hadirin yang kami hormati,
Indonesia sebagai negara maritim dengan luas lautan yang
lebih besar dibanding daratan, menjadi pusat produksi ikan
sekaligus industri pengolahan hasil laut.
Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Indonesia, target produksi perikanan nasional dalam kurun
waktu 5 tahun mendatang setiap tahun sebesar 20,05 juta
ton yang terdiri dari 6,08 juta ton ikan tangkap dan 13,97
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juta ton ikan budidaya, dengan Pertumbuhan PDB
perikanan ditargetkan rata-rata 7% setiap tahun hingga
2019.
Saat ini terdapat sekitar 38 industri pengolahan ikan
dengan kapasitas produksi sekitar 350.000 ton/tahun dan
tingkat utilisasi baru mencapai rata-rata 58%, dengan
target ekspor rata-rata sebesar US$ 5 milyar setiap tahun.
Tentunya untuk mencapai target ini, rantai pendingin
seperti ketersediaan es balok mempunyai peran yang
sangat besar.
Saat ini, industri pengolahan ikan dihadapkan pada
beberapa permasalahan, antara lain terbatasnya suplai
bahan baku yang berkualitas baik karena terbatasnya
ketersediaan produk es balok untuk memperpanjang masa
simpan

hasil

tangkapan

nelayan

selama

proses

penangkapan di laut dan dalam proses pengiriman dari
tempat pendaratan sampai ke pabrik pengolahan ikan.
Disamping itu, terkait dengan kualitas bahan baku ikan
yang berasal dari hasil tangkapan nelayan banyak yang
tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan industri
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pengolahan ikan, sehingga banyak ikan yang tidak
terserap oleh pabrik pengolahan, kemudian dijual ke pasar
sebagai ikan segar yang diawetkan menggunakan formalin
sehingga akan membahayakan kesehatan.
Bertitik

tolak

hal-hal

tersebut

diatas

Kementerian

Perindustrian melakukan terobosan memberikan bantuan
mesin dan peralatan pabrik es balok berskala kecil dengan
kapasitas 10 ton per hari atau setara dengan 200 batang
es balok dengan berat 50 kg per batang.
Bantuan mesin dan peralatan pabrik es balok di propinsi
Sulawesi Tengah merupakan pabrik es balok ke-13 dari
bantuan pabrik es balok yang pernah diberikan di propinsi
lain seperti Propinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera
Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Provinsi
Maluku.
Hadirin yang kami hormati,
Sebagai

implementasi

Undang-undang

No.3

tentang

Perindustrian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Rencana Induk
Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) sebagai landasan
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kebijakan pengembangan sektor industri untuk jangka
waktu 20 tahun ke depan. Industri pengolahan ikan
termasuk industri rantai pendingin, merupakan salah satu
industri prioritas yang menjadi andalan di masa depan.
Strategi dan kebijakan pengembangan bagi industri rantai
pendingin diarahkan pada :
 peningkatan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu
dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan
pasokan bahan baku
 pengembangan standarisasi dan teknologi melalui
bantuan mesin/peralatan ke daerah-daerah yang
potensial dengan berkoordinasi dengan instansi
terkait
 pengembangan kualitas dan kuantitas SDM industri
melalui pelatihan jaminan mutu dan keamanan serta
teknologi proses produksi
Untuk terwujudnya hal tersebut diatas perlu dilakukan
sinergitas antara instansi terkait tingkat pusat seperti
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dengan Pemerintah Daerah. Pada saat ini
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sinergitas tersebut telah dapat diimplementasikan dimana
Kementerian Perindustrian memberikan bantuan mesin
dan peralatan es balok, dan pemerintah daerah propinsi
menyediakan bangunan dan ketersediaan listrik dan air,
serta

kementerian

pemerintah

daerah

Perikanan

bekerjasama

menyediakan

fasilitas

dengan
tempat

pendaratan ikan. Kami berharap sinergi antara instansi
terkait

dapat

lebih

ditingkatkan

sehingga

industri

pengolahan ikan di Indonesia dapat diperhitungkan oleh
negara lain sebagai pesaing dalam penyediaan produk
perikanan dunia. Kami juga berpesan kepada Kabupaten
Donggala

agar

bertanggungjawab

untuk

menjamin

ketersediaan jaringan listrik sehingga pabrik es balok
dapat beroperasi secara kontinyu untuk memenuhi es
balok di Kabupaten Donggala dan sekitarnya.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih ke semua
pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerja sama
dalam rangka mensukseskan pembangunan pabrik es yang
hasilnya sangat dibutuhkan oleh para nelayan dalam
rangka meningkatkan kualitas ikan hasil tangkapannya.
Selain itu, kami juga mengucapkan selamat dan sukses,
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kepada pengelola Unit Pelayan Teknis Perikanan Donggala
dengan keberadaan pabrik es ini dapat mengurangi
kesulitan nelayan untuk mendapatkan es balok sebagai
bahan pendingin selama proses penangkapan di laut
maupun untuk memperlancar proses distribusi ikan dari
tempat pendaratan sampai ke pabrik pengolahan.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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