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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

 
PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG  

MILIK DAERAH GUDANG BEKU TERINTEGRASI (INTEGRETED 
COLD STORAGE - ICS) DESA KOTO PERAMBAHAN 

KECAMATAN KAMPA 
 
 

I. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka meningkatkan produksi dan pemanfaatan potensi Perikanan 

Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal 

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membangun Gudang 

Beku Terintegrasi di Kabupaten Kampar. 

Geliat patin dalam negeri kembali menunjukkan tren positif. Setelah beberapa 

waktu lalu sempat dihantam badai masuknya fillet (daging tanpa tulang) patin 

ilegal yang menyebar sebagian di pasar lokal, kini industri patin nasional perlahan 

mulai bangkit. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pelarangan dan pengawasan 

ketat terhadap impor olahan patin terutama dari Vietnam (dori). Indikasinya hampir 

semua produksi patin lokal bisa terserap untuk memenuhi kebutuhan produk 

industri pengolahan ikan air tawar ini. 

Berdasarkan data produksi tahun 2016, produksi patin nasional mencapai 437.111 

ton, namun sebagian besar masih diserap pasar dalam negeri. Lokasi sentra 

budidaya patin di Indonesia tersebar di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan 

dan Kalimantan Selatan. Produksi yang melimpah harus disertai dengan proses 

penanganan dan pengolahan yang tepat serta jaminan penyerapan pasar yang 

baik. 

Oleh sebab itu, peranan pemerintah sangatlah diperlukan dalam mendukung 

pengembangan industri patin nasional dapat berkembang dengan baik sehingga 

dapat bersaing dengan produk patin Vietnam. Upaya pemerintah dalam 

mengembangkan industri patin salah satunya diwujudkan dengan melakukan 

pembangunan Gudang Beku Terintegrasi/Integrated Cold Storage (ICS) dengan 
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kapasitas 100 ton di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Melalui pembangunan ICS ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan produk 

patin budidaya yang melimpah di Kabupaten Kampar dan sekitarnya, 

meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kabuputen Kampar,membuka 

lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi Gudang Beku Terintegrasi, serta 

sebagai sarana pengendalian harga jual produk agar tetap stabil dengan pola 

budidaya yang terintegrasi. 

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Gudang Beku Terintegrasi terdapat 

pada sisi teknis operasional dan manajerial yang cukup kompleks. Oleh sebab itu, 

perlu adanya strategi yang matang sehingga Gudang Beku Terintegrasi ini mampu 

beroperasi secara efektif dan efisien serta menghasilkan produk olahan patin yang 

berkualitas. Selain itu kemudahan investasi didaerah menjadi daya tarik untuk 

calon OPERATOR ICS. 

Gudang beku terintegrasi tersebut dibangun melalui dana APBN Satker Direktorat 

Pengolahan dan Bina Mutu TA. 2018 dengan menggunakan MAK 526 (bantuan 

pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah). Bangunan 

Gudang Beku Terintegrasi telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten 

Kampar melalui mekanisme serah terima barang sesuai peraturan Menteri Dalam 

nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini sesuai 

Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 Desember 2018 Nomor: BA. 

514/PDS.2/PL.420/XII/2018. 

Pemanfaatan Gudang Beku Terintegrasi selanjutnya menjadi hak dan tanggung 

jawab pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar. Oleh 

karena itu, dalam rangka optimalisasi pemanfaatannya, Pemerintah Kabupaten 

Kampar harus segera melaksanakan seleksi operator atau yang selanjutnya 

disebut dengan operator ICS. Proses seleksi operator ICS dilaksanakan setelah 

serah terima bangunan, setelah penunjukan operator diharapkan Gedung Beku 

Terintegrasi sudah dapat beroperasi. 

 

II. RUANG LINGKUP OBJEK SELEKSI OPERATOR ICS 

Gudang Beku Terintegrasi (Integrated Cold Storage - ICS) adalah tempat dan 

fasilitas untuk melakukan aktivitas Pengolahan Ikan yang dilengkapi dengan 

sarana pembekuan dan gudang beku atau biasa disebut Unit Pengolahan Ikan 
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(UPI) Beku. 

Ruang lingkup Obyek pemilihan meliputi Bangunan Gudang Beku Terintegrasi 

yaitu bangunan Unit Pengolahan Ikan dan fasilitas lainnya. Bangunan UPI terdiri 

dari: ruang penerimaan, ruang pengolahan, ruang pengemasan, ruang 

penampungan limbah padat, gudang penyimpanan/gudang kering, fasilitas 

personal hygiene, mini laboratorium, kantor, unit water treatment, unit pengolahan 

air limbah, serta suplai listrik. Fasilitas lainnya terdiri dari seperti : 

1. mesin pendingin (refrigerasi) terdiri dari pendingin ruang pengolahan, mesin 

flake ice, sarana pembekuan (ABF dan/atau CPF), dan gudang beku (cold 

storage); 

2. sarana dan peralatan pengolahan; dan 

3. bangunan dan sarana penunjang terdiri dari: pos jaga, pagar, ruang istirahat 

karyawan, mushola dan peralatan kantor. 

 

III. MAKSUD DAN TUJUAN SELEKSI OPERATOR ICS 

1. Maksud seleksi operator ICS adalah melakukan penilaian dan penetapan calon 

operator ICS melalui proses seleksi. 

2. Tujuan seleksi operator ICS adalah mendapatkan operator ICS gudang beku 

terintegrasi yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan mampu 

mengoperasionalkan gudang beku terintegrasi dengan optimal. 

3. Tujuan Khusus dengan didapatkannya operator ICS yang profesional 

diharapkan ICS dapat beroperasi dengan optimal sehingga dapat meningatkan 

produksi budidaya perikanan dan dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah 

(PAD). 

 

IV. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

2. Pemraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 

3. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan Nomor 77/KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Penerima bantuan 
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Pemerintah Pembangunan Gedung Beku Terintegrasi (Integrated Cold 

Strorage) Tahun 2018;  

 

4. Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/BPKAD-SET/2019/09 tentang 

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perikanan 

Kabupaten Kampar. 

 

V. BENTUK PEMANFAATAN 

Bentuk pemanfaatan mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Bangunan Gudang Beku 

Terintegrasi merupakan bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah, yang telah diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Bantuan 

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dan penetapan status penggunaannya 

berdasarkan Pasal 48 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun bentuk pemanfaatan barang milik 

daerah yang selanjutnya disebut Gudang Beku Terintegrasi – UPI yang akan 

dikelola oleh operator dilakukan dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah 

KSPdengan operator yaitu mitra KSP. Kerja Sama Pemanfaatan yang 

selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah 

atau sumber pembiayaan lainnya. 

Selama pengelolaan oleh operator atas bantuan Pemerintah berupa 

Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi (ICS) – UPI tidak untuk dipindah 

tangankan atau diserah terimakan kepada pihak lain. 

 

VI. PERJANJIAN PEMANFAATAN  

Pemilihan skema pemanfaatan ditindaklanjuti dengan perjanjian pemanfaatan 

sesuai skema yang dipilih.Perjanjian pemanfaatan sekurang-kurangnya memuat:  

a. dasar perjanjian; 

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran tarif, dan jangka waktu; 

d. besaran dan jangka waktu pemanfaatan, termasuk periode pemanfaatan; 
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e. tanggung jawab operator  atas biaya operasional dan pemeliharaan selama 

jangka waktu pemanfaatan; 

f. peruntukan pemanfaatan, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 

kategori bentuk kelembagaan operator ; 

g. hak dan kewajiban para pihak; 

h. Jangka waktu pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak 

ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang, serta dilakukan evaluasi 

setiap 1 (satu) tahun sekali;  

i. sanksi, dan 

j. hal lain yang dianggap perlu 

 

VII. PANITIA SELEKSI 

 

Panitia seleksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan 

Kabupaten Kampar Nomor : 050/DISKAN-SET/2019/612 tentang Tim Seleksi 

Operator Gedung Beku Teringerasi  pada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. 

 

VIII. LOKASI SELEKSI 

Seleksi OPERATOR ICS dilaksanakan di Dinas Perikanan Perikanan Kabupaten 

Kampar jalan Prof. M. Yamin, SH No. 59 Bangkinang Telpon (0762) 323942 atau 

e-mail dwiear@yahoo.co.id 

 

IX. LOKASI KEGIATAN 

Lokasi kegiatan dan atau Gudang Beku Terintegrasi (Integreted Cold Storage) – 

Unit Pengolahan Ikan berada di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km. 36 

Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Propinsi Riau 

 

X. KRITERIA DAN PERSYARATAN 

1. Persyaratan Calon Operator 

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon Operator dalam mengikuti 

pemilihan, antara lain : 

a. Persyaratan Administrasi 

1) Berbentuk badan hukum: 

mailto:dwiear@yahoo.co.id
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a) Profil badan usaha; 

b) Akte pendirian, yang disahkan oleh Notaris atau melalui Peraturan 

Pemerintah; 

c) Tanda Daftar Perusahaan; dan 

d) Surat Izin Usaha Perikanan atau Surat Izin Usaha Perdagangan 

dengan Kegiatan Usaha KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil 

Perikanan, dibuktikan dengan dokumen SIUP/IUP; 

2) Surat Izin Usaha Industri; 

3) NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta SPT Pajak 2 

(dua) tahun terakhir; 

4) Membuat Pakta Integritas (Lampiran 1); 

5) Surat keterangan domisili perusahaan yang disahkan oleh Kelurahan 

setempat; dan 

 

b. Persyaratan Teknis 

1) Mengisi dan melampirkan surat pernyataan minat dan kesanggupan 

menyediakan atau menyiapkan karyawan/ personil pekerja operasionalisasi 

GUDANG BEKU TERINTEGRASI sesuai dengan profesionalisme /keahlian 

(Lampiran 2). 

2) Surat pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang 

bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, atau tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana (Lampiran 3). 

3) Memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial : 

a) Daftar mitra suplai bahan bakudan pemasaran produk perikanan 

yang dimiliki; 

b) Riwayat pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang pengolahan 

dan pemasaran hasil perikanan dengan melampirkan Sertifikat 

Kelayakan Pengolahan (SKP) atau Sertifikat Penerapan HACCP atas 

nama badan usaha tersebut; 

c) Surat dukungan dari pembudidaya di Kabupaten Kampar, minimal 3 

orang pembudidaya dengan kemampuan mensuplai bahan baku 

masing-masing 2 (dua) ton/hari. 

4) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 
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a) Daftar tenaga ahli untuk operasional serta jumlah tenaga kerja sesuai 

dengan keahliannya: 

i) Mutu dan keamanan hasil perikanan yang memiliki sertifikat 

pengolah ikan (SPI) / sertifikat HACCP (min 1 orang, minimal D3 

Perikanan, pengalaman kerja miminal 2 tahun);  

ii) Refrigerasi/mesin pendingin (min 2 orang, minimal STM/SMK, 

pengalaman kerja miminal 2 tahun);  

iii) Produksi (min 1 orang, minimal D3 perikanan / pangan, 

pengalaman kerja miminal 2 tahun); 

iv) Pemasaran (min 1 orang, minimal D3, pengalaman kerja miminal 

2 tahun);  

v) Manajemen dan keuangan (min 1 orang, minimal D3 Ekonomi / 

Manajemen / Akuntansi, pengalaman kerja miminal 2 tahun);  

Point i - v) melampirkan Curriculum Vitae, fotocopy KTP dan 

ijazah. Point i dan ii) melampirkan fotocopy sertifikat keahlian,  

b) Memiliki kecukupan modal (dibuktikan dengan foto copy legalisir 

Rekening Bank atas nama Badan Usaha, minimal 3 bulan terakhir 

sebesar : Minimal 3 (Tiga) Milyar ICS dengan ABF kapasitas 5 ton 

dan CS 100 ton; dan 

c) Membuat rencana (business plan) dan operasionalisasi (business 

process) Gudang Beku Terintegrasi baik jangka pendek dan panjang 

(Lampiran 4): dan 

d) Neraca keuangan tahun 2017 dan 2018 yang telah di audit oleh 

Akuntan Publik. 

e) Membuat SOP pengoperasian ICS Kabupaten Kampar : 

i) SOP Mesin Compresor dan system retfigerasi ICS 

ii) SOP Generator ICS 

iii) SOP Waste Water Treatmen Plant (WWTP/IPAL ICS) 

 

XI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI 

Proses pelaksanaan seleksi hingga penetapan Operator ICS gudang beku 

terintegrasi adalah 29 (dua puluh sembilan) hari kerja dengan jadwal sebagai 

berikut : 
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No. Tahapan Waktu 

1. Pengumuman kegiatan seleksi calon 
operator ICS gudang beku terintegrasi 

3 (tiga) hari kerja, (tgl.04 s/d 
06 Desember 2019) 

2. Pengambilan dokumen seleksi (KAK) oleh 
calon peserta (dilakukan pada jam kerja) 

3 (tiga) hari kerja, (tgl.04 s/d 
06 Desember 2019) 

3. Penjelasan Pekerjaan ( Aanwijzing) : 
a. Aanwijzing Kantor. 
b. Aanwijzing Lapangan. 

3 (tiga) hari kerja(tgl. 09 s/d 
11 Desember 2019 

4. Pemasukan dokumen peserta seleksi 
calon Operator ICS 

5 (lima) hari kerja (tgl. 12 
s/d 18 Desember 2019 

5. Pembukaan dokumen peserta seleksi 
calon Operator ICS 

1 (satu) hari kerja (tgl. 19 
Desember 2019) 

6. Evaluasi dan verifikasi dokumen peserta 
seleksi calon Operator ICS 

2 (dua) hari kerja (tgl. 20 s/d 
23 Desember 2019) 

7. Pemanggilan peserta seleksi calon 
operator ICS 

3 (tiga) hari kerja (tgl. 24 s/d 
27 Desember 2019) 

8. Penilaian terhadap rencana operasional 
gudang beku terintegrasi peserta seleksi 
calon operator iCS 

2 (dua) hari kerja (tgl. 30 s/d 
31 Desember 2019  

9. Tim seleksi mengusulkan calon operator 
ICS gudang beku terintegrasi ke Kepala 
Dinas Perikanan Kabaupaten Kampar 

1 (satu) hari kerja (tgl. 02 
Januari 2020) 

10. Penetapan operator ICS gudang beku 
terintegrasi melalui surat keputusan Kepala 
Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 

5 (lima) hari kerja (03 s/d 
09  Januari 2020). 

 
 
 
 

   Bangkinang, 03 Desember 2019 

 
 
 
 
 


