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ABSTRACT 

 

Perkembangan Perikanan Darat Dalam Tinjauan Tambak dari Segi  
Pengolahan dan Pemasaran Ikan di Kabupaten Sidoarjo  

Tahun 2003 – 2007 
 

Potensi perikanan darat dalam hal ini budidaya tambak di Kabupaten 
Sidoarjo ternyata  cukup besar dan mampu menopang ekonomi di 
Kabupaten Sidoarjo, untuk meningkatkan  APBD Kabupaten Sidoarjo 
setiap tahun. Sebagian dari perikanan darat dalam tinjauan tambak masih 
menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kesulitan 
pemasaran, keahlihan para petambak yang terbatas, belum memenuhi 
standar produk, banyaknya pencemaran lingkungan, dan banyaknya 
penyakit baru yang menyerang ikan dan udang.  
 Produk yang dihasilkan perikanan darat sangat beragam dan sistem 
pengolahan serta pemasaran yang cukup baik, bahkan sebagian mampu 
menembus pasar Internasional, seperti adanya kerjasama antara 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai wakil dari negara 
Indonesia dengan Jepang. Aneka produk yang dihasilkan oleh perikanan 
darat di Kabupaten Sidoarjo, antara lain bandeng presto, bandeng crispy, 
abon ikan bandeng, bandeng asap tanpa duri, bola udang, dan lain-lain. 
 Strategi pengolahan dan pemasaran perikanan darat di Kabupaten 
Sidoarjo yang dapat ditawarkan adalah : 
1. Melakukan pergeseran orientasi dari : 

a. Orientasi investasi produk unggulan perikanan darat ke orientasi 
perubahan preferensi konsumen. 

b. Orientasi produksi untuk pasar luas ke orientasi pasar Internasional 
selain negara Jepang. 

c. Orientasi  pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil produksi ke 
orientasi kesempatan inventasi 

d. Orientasi permodalan dan fasilitas kredit ke orientasi kesempatan 
investasi. 

e. Orientasi pemilihan bibit yang berkualitas standart ke pemilihan 
bibit unggulan. 

f. Orientasi penggunaan teknologi lama ke teknologi yang lebih maju 
dan modern. 

g. Orientasi hasil perikanan ke pasar-pasar domestik dan Internasional. 
h. Orientasi promosi keanekaragaman makanan ikan ke pasar domestik 

dan Internasional dengan menggunakan kemasan produk yang telah 
ditetapkan. 
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2. Arah kebijakan Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang perkembangan 
perikanan darat di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah : 

a. Kekuatan untuk perikanan dalam memperluas akses permodalan, 
perbaikan sarana dan prasarana, serta perluasan pemasaran hasil 
perikanan ke pasar Internasional sesuai dengan regulasi yang ada. 

b. Perbaikan sistem dalam pembelian bibit unggulan dengan harga 
yang terjangkau bagi petambak untuk mengatasi persaingan 
harga pasar yang semakin tinggi. 

c. Pemerataan dukungan modal usaha bagi para petambak-
petambak Sidoarjo. 

d. Penatalaksanaan pemberantasan penyakit- penyakit baru dengan 
menggunakan alat-alat yang mengikuti perkembangan teknologi. 

e. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi tentang persyaratan hasil 
perikanan untuk mendukung kelancaran pemasaran hasil 
perikanan ke pasar domestik dan Internasional. 

f. Pembuatan saluran air dengan melibatkan 1/3 luas tambak untuk 
menghindari ancaman pencemaran lingkungan dan keterbatasan 
pemasaran. 

 
 
(Kata kunci : Perikanan Darat – Budidaya Tambak – Segi Pengolahan dan 
Pemasaran Kabupaten Sidoarjo) 

 

 
 


