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Sektor Kedelai di Indonesia 

1. Kebutuhan kedelai domestik pertahun berkisar 2.8 juta ton. 

2. Produksi kedelai Nasional di perkirakan sebesar 600.000 ton 
yang terpusat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY 

3. Dari kebutuhan tersebut 60% di serap oleh industri tempe, 
30% industri tahu dan 10% industri lainnya seperti kecap, 
tauco, susu kedelai dll. 

4. Industri berbasis kedelai diperkirakan menyerap lebih dari 2 
juta tenaga kerja yang terdiri dari produsen, penjual, 
penyedia bahan baku, dll. 

5. Omset pada industri berbasis kedelai ini di perkirakan lebih 
dari 100 triliun/tahun 

 

 



Gambaran Umum Sektor Tempe 

  
1. Terdapat kurang lebih 100.000 produsen tempe di 

Indonesia dengan omset Rp ±23 triliun/tahun  

2. Kebutuhan kedelai per UKM rata-rata 50-100 
kg/hari dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 
100.000 perhari 

3. Berkontribusi untuk menyerap lapangan 
pekerjaan langsung kurang lebih 1.000.000 orang 

4. 95% pengrajin tempe belum memenuhi standar 
minimum produksi pangan 

 
 
 
 



Praktek Keamanan Pangan Pengrajin Tempe 

Hanya pengrajin dengan pelanggaran tingkat I dan II (tanpa pelanggaran 
serius) yang dapat memperoleh sertifikat Produksi Pangan untuk Industri 
Rumah Tangga 

Hasil studi ini: 
 Tingkat I: 9 pengrajin (4.7%)  

 Tingkat II: tidak ada 

 Tingkat III (1-4 pelanggaran serius, tidak ada pelanggaran kritis): 34 
(17.6%) 

 Tingkat IV (≥5 pelanggaran kritis dan ≥1 pelanggaran kritis): 150 (77.7%) 

Yang termasuk pelanggaran kritis 
 Menggunakan drum untuk merebus kedelai (64.6%) 

 Kualitas air rendah (15.2%) 

 Fasilitas tempat sampah tidak tersedia (18.3%) 

 

95.3% PRODUSEN TEMPE 
TIDAK LAYAK MEMPEROLEH 

SERTIFIKAT PRODUKSI 
PANGAN  





Urgensi Pembenahan Produksi Tempe 
dalam Negeri 

• Tempe dikonsumsi oleh 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia 
(Hardinsyah, 2015) 

• Produksi tempe hanya dapat dilakukan oleh UKM, diatur oleh 
Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 mengenai bidang usaha 
penanaman modal 

• Industri pangan harus bermitra dengan UKM tempe dalam 
penyediaan tempe sebagai bahan baku 

• Kurangnya inovasi dalam hal penerapan teknologi dalam proses 
produksi,  pasca produksi dan produk olahan. 

• Tempe dan olahannya semakin diminati oleh konsumen baik di 
dalam maupun di luar negeri 

• Tempe merupakan hasil olah budaya bukan hanya sebuah 
produk pangan 



Rumah Tempe Indonesia 
• Berawal dari program yang dijalankan oleh MercyCorps Indonesia 

dan beberapa stakeholders seperti KOPTI, FTI, dan  ASA yang 
membina UKM tempe dan tahu di JABODETABEK (2009-2015) 
Lahir sebuah ide akan kebutuhan sebuah sarana edukasi bagi 
UKM tempe yang mudah ditiru. 

• Diresmikan tgl 6 Juni 2012 dan sekaligus di peringati sebagai hari 
tempe Nasional. 

• Tahun 2016 RTI pertama kali melakukan export  tempe ke Korea 
Selatan (8 ton, 17.000 pcs frozen tempe) 

• Sampai dengan tahun 2019 telah melahirkan hampir 200 UKM 
tempe baru dengan standart yg lebih baik seperti Tempe Azaki, 
Tempe HB, Tempe Hienak, Super Tempe, TempeQu dll 

• Sampai dengan tahun 2019 telah melatih lebih dari 1.500 UKM 
tempe dari seluruh Indonesia dan lebih dari 100 individu dari luar 
negeri 

• Menjadi UKM tempe pertama dan satu satunya yang mampu 
memilki sertifikat SNI tempe dari BSN, HACCP dari IPB, Halal 
Internasional dari MUI dan MD dari BPOM 



Apa yang dilakukan RTI 
• Memproduksi dan memasarkan tempe dan produk turunannya  

• Mengkampanyekan proses produksi tempe yang higienis dan 
sesuai dengan standart keamanan pangan kepada konsumen 
dan produsen.  

• Menyediakan peralatan produksi tempe yang tepat guna 
dengan harga yang terjangkau 

• Menyediakan konsultasi bagi UKM tempe untuk meningkatkan 
standart produksi 

• Menjadi mitra pemangku kebijakan dalam membuat regulasi 
yang berpihak pada UKM tempe 



Potensi Pasar Domestik bagi Produk Tempe dan Olahannya 



Potensi Pasar Internasional Bagi 
Produk Tempe dan Turunannya 

Saat ini beberapa negara telah menjadi 
pasar potensial bagi tempe yang di 
produksi di Indonesia seperti 
Jepang,Hongkong, Timur Tengah, Korea 
Selatan dan USA 

Karakter produk yang dapat di export 

a. Tempe beku atau tempe 
pasteurisasi 

b. Tempe olahan dalam bentuk tempe 
yang siap santap, keripik tempe, 
patty tempe, sosis tempe, dll.  



Persepsi Masyarakat Internasional 
Mengenai Tempe 

• Tempe menjadi salah satu makanan yang dikategorikan 
sebagai Super Food karena kandungan nutrisinya 

• Tempe menjadi sumber protein bagi kaum vegetarian 
sebagai meat alternative 

• Tempe merupakan eksotic food karena berasal dari 
timur dan merepresentasikan budaya Indonesia/Asia 

• Tempe lebih mahal dari daging karena lebih sehat 

 




