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Modul IIIa 

INDUSTRI DAN RANTAI PERDAGANGAN 
 
 
SESI 1:  Pengenalan terhadap permintaan pasar dan rantai perdagangan 
Tujuan:   
 
Pada akhir sesi peserta diharapkan dapat memahami tentang industri, pasar, 
permintaan pasar, dan peran Pengumpul dan Koordinator di dalam rantai 
perdagangan. 
 
Peralatan/Materi yang Dibutuhkan:  
Peta Dunia 
Gambar Akuarium yang telah ditata 
Diagram Rantai Perdagangan  
Gambar ikan yang umum dijumpai di lokasi tsb maupun di lokasi lainnya 
Papan plastik untuk memasang gambar-gambar 
 
 
Durasi:  40 menit 
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Waktu Aktifitas Yang Dilakukan Selama Pelatihan Yang Harus 
Dilakukan Peserta 

15 menit SIAPAKAH PASAR IKAN HIAS SERTA 
ALASAN PASAR MEMBELI IKAN HIAS?  

 Tunjukkan Peta Dunia dan lakukan identifikasi 
Negara-negara pengimpor ikan hias laut, karang 
dan invertebrata 

 Jelaskan secara singkat distribusi permintaan 
terhadap contoh hewan laut dalam perdagangan 
ikan hias dunia 

 Gunakan peta Indonesia, jelaskan secara singkat 
lokasi penangkapan ikan dan kemana ikan 
tersebut diekspor 

 Lalu jelaskan jenis-jenis pembeli dan untuk apa 
mereka membeli ikan hias tersebut.  Beri 
penekanan pada fakta bahwa pencinta ikan hias 
merupakan pasar pembeli terbesar. Tunjukkan 
gambar berbagai akuarium yang sudah ditata 
dengan lengkap agar peserta dapat 
memvisualisasikan tujuan dari pencinta ikan hias 
tersebut 

 Beri penjelasan singkat tentang bagaimana cara 
penataan akuarium, peralatan apa saja yang 
dibutuhkan, serta bagaimana cara kerjanya. Apa 
saja perbedaan tiap akuarium? 

 Korelasikan lokasi 
serta jarak pembeli 
dan ajukan 
pertanyaan 
seperlunya. 

 Mengerti 
bagaimana cara 
kerja supply dan 
ekspor ikan hias di 
Indonesia. 

 Mengidentifikasi 
komponen umum 
yang terdapat pada 
gambar akuarium 
yang sudah 
lengkap. 

 Mengerti kemana 
ikan hias tersebut 
dikirim dan apa 
yang dilakukan 
terhadap ikan-ikan 
tersebut. 

 Mengidentifikasi 
kekuatan 
permintaan pasar 

10 menit APA YANG DIHARAPKAN PEMBELI ATAS 
IKAN HIAS YANG MEREKA BELI? 

 Pasar meminta ikan yang memiliki mutu, variasi, 
dan kualitas. Jelaskan arti dari tiap istilah 
tersebut, dan, sedapat mungkin, ilustrasikan 
dengan contoh. 

 Mengidentifikasi 
makna dari mutu, 
variasi, dan kualitas 
dalam perdagangan 
akuarium laut. 

 Ajukan pertanyaan 
bila perlu. 
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20 menit APAKAH PERAN DAN KEPENTINGAN SAYA 
DALAM RANTAI PERDAGANGAN 
TERSEBUT? 

 Tunjukkan sebuah diagram rantai perdagangan.  
Jelaskan tugas dan tanggungjawab masing-
masing pihak serta jelaskan bahwa kesalahan 
yang terjadi di rantai paling bawah dapat 
mengakibatkan persoalan serta dapat 
menghilangkan keuntungan dari rantai 
perdagangan tersebut. 

 Mengidentifikasi 
fungsi utama 
nelayan di dalam 
rantai perdagangan 
dalam rangka 
memenuhi 
permintaan pasar 
akan ikan yang 
memiliki mutu, 
variasi, serta 
kualitas. 

 Mendiskusikan 
peran nelayan serta 
realisasi peran 
tersebut terutama 
ketika terjadi 
kesalahan yang 
dapat 
menghilangkan 
mutu, variasi, dan 
kualitas ikan hias. 
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