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BAGAIMANA INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA 
LAIN DALAM HAL MUTU, VARIASI, DAN KUALITAS EKSPOR IKAN HIAS 
LAUT? 

 
Negara-negara berikut men-supply hampir 98% dari semua distribusi ikan hias laut 
dunia: 

 
 
Tunjukkan Peta Dunia yang digunakan sebelumnya lalu 
identifikasi Negara-negara pengekspor ikan hias laut, karang, 
dan invertebrata. Peserta pelatihan harus memahami kelebihan 
posisi geografis Indonesia jika dibandingkan dengan lokasi 
Negara-negara pesaingnya. 
 
 
Keunggulan Lokasi 
 
Indonesia relatif lebih dekat dengan negara-negara di 
Eropa sementara Philipina relatif lebih dekat ke AS, Hong 
Kong, Taiwan, dan Jepang.   
 

Semakin dekat dengan Negara tujuan maka semakin rendah tingkat kematian ikan 
dalam perjalanan dan semakin murah biaya yang dikeluarkan di lokasi tujuan. 
 
Dibandingkan dengan Negara-negara pengekspor lainnya, Indonesia relatif 
memperoleh layanan lebih baik dari perusahaan maskapai penerbangan oleh karena 
industri wisatanya yang cukup besar. 
 
 
 
 
 

NEGARA-NEGARA 
PENGEKSPOR 

 
• Indonesia 
• Philipina 
• Sri Lanka 
• Kepulauan Solomon 
• Vanuatu 
• Fiji 
• Palau 
• Australia 
• Maladewa 
• AfriKa 
• Timur Tengah 
• Meksiko 
• USA 
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Perbedaan Varitas 
 
Terumbu karang Indonesia merupakan 
sumber dari lebih separuh kekayaan ikan 
laut tropis yang beraneka warna di dunia. 
Bersama dengan Philipina, Indonesia 
memasok sekitar 85% dari ikan hias akuarium laut 
dunia. 
 
 

(Tunjukkan sebuah ilustrasi tentang penjualan terbaik dari 
varitas ikan hias laut Indonesia) 

 
 
Namun demikian, ada beberapa jenis yang tidak terdapat di perairan Indonesia. Jenis-
jenis ini menguasai pasar tersendiri. Karang juga merupakan produk yang banyak 
diekspor dari Indonesia. Namun dalam waktu dekat produk ini akan digantikan 
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dengan produk karang hasil budidaya, karena kegiatan pengambilan karang di alam 
dianggap terlalu merusak. 

(Ilustrasikan tentang jenis-jenis ikan yang tersedia di lokasi pelatihan) 
 
 

 (Tunjukkan dengan suatu ilustrasi, jenis-jenis Ikan Hias Laut yang 
tidak tersedia di Indonesia) 

 
 
Ikan akuarium laut: produk mewah yang berumur pendek 
 
Harga ikan hias laut meningkat secara dramatis dari eksportir ke importir, sebagaimana 
terlihat dalam diagram berikut.  
 
Hal ini diakibatkan tingginya biaya transportasi, termasuk biaya penerbangan dan 
keperluan pengiriman lainnya seperti misalnya surat-surat, kotak kemasan, serta 
perlengkapan pengemasan lainnya. 
 
Tingginya tingkat kematian dan rendahnya kualitas produk juga memberikan 
kontribusi terhadap tingginya biaya produksi dari eksportir ke importir. Biaya tersebut 
harus dimasukkan ke dalam perhitungan harga ikan. 
 
Setelah ikan sampai di tempat tujuan, importir kembali harus mengeluarkan biaya 
dalam upayanya merawat hewan-hewan yang sakit. Begitupun tidak ada yang dapat 
menjamin hewan-hewan tersebut akan selamat, bahkan sebaliknya, banyak yang tidak 
terselamatkan. 

 
 

Panjangnya rantai perdagangan merupakan suatu persoalan tersendiri: 
 
 - Terlalu banyak perantara dalam rantai perdagangan. Perantara tersebut hanya 
akan mengurangi pendapatan nelayan. Banyak pihak yang perlu disingkirkan dari 
rantai tersebut, karena sesungguhnya mereka hanya memainkan peran kecil yang 
dapat dilakukan oleh nelayan sendiri.  
 
 - Para perantara biasanya mengambil komisi yang jauh lebih besar dan tidak 
proporsional atas jasa yang mereka sediakan tersebut. 
 
 - Nelayan seharusnya mampu mengorganisir sendiri perdagangannya untuk 
mengurangi jumlah perantara. Para perantara umumnya menguasai harga dari produk. 
Jika kenaikan harga tidak diikuti dengan kenaikan mutu, maka permintaan pasti akan 
menurun. Ikan dari Indonesia umumnya ditawar murah. Namun, jika para importir 
melihat bahwa terdapat peningkatan mutu ikan dari Indonesia, mereka pasti bersedia 
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membayar dengan harga yang lebih baik, misalnya, untuk mengurangi biaya yang 
terjadi sebagai akibat tingginya tingkat kematian ikan.  
Peningkatan kemampuan dalam melakukan komunikasi melalui telepon, internet, dan 
kunjungan singkat seharusnya mampu mengurangi panjangnya rantai perdagangan di 
dalam kepulauan Indonesia sendiri.  
 
Tingkat kematian merupakan faktor penghambat: 
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 Semakin panjang suatu rantai perdagangan ikan 
hias, akan semakin besar kerugian akibat kematian 
dan rendahnya kualitas ikan yang semakin 
meningkat. 

 Semakin besar pengurangan terhadap harga akhir 
untuk menutupi kerugian akibat kematian serta 
kualitas produk yang rendah. 

 
Meski harga ikan hias Indonesia di tingkat nelayan sangatlah rendah, namun harga 
akhir melambung tinggi sebagai akibat tingginya tingkat kematian serta rendahnya 
kualitas produk.  
 
Importir tidak bersedia membayar lebih bagi ikan Indonesia jika kualitasnya masih 
tetap sama. Namun jika kualitas ditingkatkan dan biaya akibat kematian dan kualitas 
ikan yang rendah dapat ditekan, maka importirpun akan bersedia membayar lebih. 

 
Suatu perubahan pasar: 
 
Ketika konsumen mulai frustrasi membeli ikan-ikan berkualitas rendah dari Indonesia, 
merekapun mulai mencari pasokan baru dengan pelayanan serta kualitas produk yang 
jauh lebih baik. 
 
Banyak konsumen semacam ini yang berharap banyak dari Marine Aquarium Council. 
Pelanggan tersebut mencari pelayanan serta produk yang berkualitas. Mereka 
menentukan kemana akan membeli ikan sebab mereka yang menguasai perdagangan. 
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Pembeli yang lebih 
mementingkan kualitas ikan 

Pembeli yang tidak perduli 
dengan kualitas ikan 

Ikan-ikan murah 

INDUSTRI IKAN HIAS LAUT MENYEDIAKAN 
KUALITAS PELAYANAN UNTUK MEMENUHI 

PERMINTAAN PELANGGAN 

PEMBELI ADALAH RAJA 

Ikan bersertifikat 
MAC 

 
 

 
 
Pembeli adalah raja.  Mereka yang memutuskan lokasi, harga, 

dan kualitas ikan yang akan dibeli. 
 

 
 
Perbedaan Harga 
 
Ikan-ikan yang banyak dijumpai di hampir semua Negara-negara pengekspor 
menghadapi harga yang beragam. Umumnya, Indonesia dan Philipina memperoleh 
harga yang sangat rendah untuk jenis-jenis semacam ini.   

 
Tunjukkan tabel jenis-jenis ikan tersebut serta harga jual yang berlaku terhadap Negara-negara 

pengeskpor lainnya, hal ini dimaksudkan untuk memunculkan pertanyaan penutup: 
 

Mengapa pasar bersedia membeli ikan yang biayanya jauh lebih tinggi dari ikan 
kita? 
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Harga (dalam Rupiah) Contoh Tabel 

 
Spesies Indonesia Kepulauan Solomon Laut Merah 

Centropyge bicolor 11.250 13.500  

Pomacanthus 
imperator juv 135.000 225.000 315.000 

Chromis viridis 1.800 2.700 3.150 

 
 
Perbedaan Kualitas 
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Ikan dari Negara-negara lain lebih mahal namun lebih diminati 
daripada ikan Indonesia karena mereka memiliki  kualitas yang 
lebih baik. Ikan-ikan mereka dikenal memiliki kondisi yang lebih 
baik saat tiba di Negara pengimpor, lebih sehat, memperoleh cukup 
pakan, serta memiliki umur lebih panjang di dalam akuarium. Ikan 
Indonesia dikenal menderita Sindrom Kematian Tiba-tiba, dalam 
keadaan hidup namun tiba-tiba satu waktu kejang-kejang tanpa terlihat 
tanda-tanda sakit sebelumnya, lalu beberapa saat kemudian mati tanpa diketahui 
penyebabnya. Artinya adalah, meski ikan dari Indonesia dapat dibeli dengan harga 
sangat murah, namun akhirnya biaya yang ditanggung menjadi besar; biaya perawatan 
serta biaya kematian ikan pada akhirnya menjadi cukup tinggi. Untuk alasan inilah 
pengeluaran tambahan untuk membeli ikan yang harganya lebih mahal masih lebih 
baik. 

 
MENGAPA INDONESIA MEMILIKI REPUTASI PRODUK IKAN 
YANG BURUK? 
 
Buruknya kualitas ikan dan invertebrata lainnya asal Indonesia 
disebabkan oleh tidak tepatnya metoda penangkapan, 
penanganan, pengepakan, dan pengiriman. Tunjukkan konsekuensi 
dari tidak tepatnya metode produksi ikan: 
 

• Penggunaan sianida untuk membuat ikan menjadi pingsan agar 
memudahkan penangkapan menyebabkan kerusakan hati; 

• Kurangnya kemampuan dalam menggunakan jaring dapat merusak ikan; 
• Tahapan dekompresi ikan laut yang salah pada saat diangkat ke perahu 

menyebabkan gelembung renang ikan rusak dan menggembung. Menusuk ikan 
dengan jarum untuk membuang udara yang terperangkap di dalamnya, 

 87



merupakan penanganan yang tidak dianjurkan, karena dapat mengakibatkan 
infeksi; 

• Prosedur penyimpanan ikan paska penangkapan yang tidak efisien dapat 
menyebabkan ikan stres, perubahan kadar keasaman yang mendadak, 
perubahan suhu yang mendadak, dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki; 

• Tambahan waktu penyimpanan tanpa melakukan penggantian air secara 
memadai dapat mengakibatkan ikan keracunan amoniak; 

• Prosedur pemilahan ikan yang tidak tepat dapat mengakibatkan buruknya 
kualitas ikan; 

• Terlalu kuatnya ikatan pada saat pengemasan sebagai akibat kurangnya bahan 
ataupun untuk mengurangi biaya pengiriman dapat mengakibatkan tingginya 
tingkat kematian; 

• Mengirim ikan yang sudah lama tidak diberi makan sama artinya dengan 
mengirim ikan dalam kondisi buruk; 

• Pengiriman ikan pada cuaca yang panas ataupun meninggalkan ikan di tempat-
tempat yang peningkatan suhunya sangat fluktuatif 
dapat mengurangi kandungan oksigen dan hanya 
akan membuat ikan semakin stres; 
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• Penggunaan Copper Sulfate pada sistem pengairan 
dalam waktu yang lama dapat merusak ikan. 

 
Sebagai akibatnya, saat ini, ketertarikan pada ikan hias laut 
dari Indonesia mulai berkurang. Harga ikan dari Indonesia 
hingga kini tidak kunjung meningkat, meski para pencinta 
akuarium laut semakin meningkatkan hobby mereka dengan langkah mantap 
meskipun harga barang-barang dan jasa meningkat hampir dua kali lipat. Banyak 
eksportir tidak lagi memperoleh keuntungan yang signifikan serta nelayan seringkali 
tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Berdasarkan hasil survey: 
 
“Ikan yang berasal dari 
Indonesia memiliki kualitas 
terburuk di dunia” 
 
“Kualitas buruk hanya dapat 
ditoleransi karena harganya 
yang murah” 

 

AKTIFITAS PERIKANAN DI NEGARA-NEGARA 
LAIN DIKENAL MEMILIKI KUALITAS IKAN YANG 
BERMUTU 

Negara-negara (seperti misalnya Singapura, AS, Australia) 
yang memiliki reputasi ikan berkualitas, melakukan 
aktifitasnya dalam sistem Menangkap Sesuai Pesanan. 
Dalam sistem semacam ini nelayan biasanya juga 
merupakan karyawan eksportir dan mereka hanya 
menangkap ikan sesuai permintaan. Dengan cara 
demikian mereka tidak akan menangkap ikan yang tidak 
diinginkan. Tidak akan terjadi penangkapan berlebih.  
 

 88



Pemasok ikan dengan kualitas baik tidak akan menggunakan sianida maupun jenis 
racun lainnya untuk menangkap ikan melainkan hanya menggunakan jaring.  
 
Pemasok dengan reputasi yang baik akan menggunakan penyelam-penyelam yang 
memperhatikan masalah kesehatan selam, seperti misalnya penggunaan alat selam 
lengkap dibandingkan cara selam bebas (tanpa alat yang memadai).  
 
Pemasok ikan berkualitas akan mengepak ikan mereka dengan air dan oksigen yang 
cukup serta pemeliharaan kondisi ikan dengan baik, sehingga menurunkan tingkat 
kematian ikan selama pengiriman. 
 
Di Negara-negara yang memiliki reputasi kualitas ikan yang baik, nelayan membawa 
ikan hasil tangkapannya langsung ke eksportir, hal tersebut dapat mengurangi waktu 
dan biaya penanganan serta memotong rantai perdagangan yang cukup panjang 
selama ini. 
  
Dengan sedikit perubahan untuk menyesuaikan kondisi keuangan serta kapasitas 
keahlian mereka, nelayan-nelayan Indonesia dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip 
tersebut untuk dapat menghasilkan ikan yang berkualitas. 
 
Kesimpulan-kesimpulan: 
 Saat ini, ikan yang berasal dari Indonesia dan Philipina dipasarkan di 

Supermarket 
 Sementara ikan dari Negara-negara lain dipasarkan di Butik 
 Mampukah ikan dari Indonesia memasuki pasar Butik? 

 
 

Ikan bersertifikat MAC tidak memasuki pasar yang 
sama sebagaimana ikan dari Indonesia lainnya: 

MAC menciptakan permintaan akan ikan berkualitas dari 
Indonesia. Begitu ikan bersertifikat tersedia, lambat laun 
permintaan akan segera tumbuh berkembang. 
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