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SESI 2:  Mutu, variasi dan kualitas perikanan laut Indonesia 
 
Tujuan: 

 
Pada akhir sesi peserta diharapkan memiliki kemampuan: 

1. Memahami keunggulan dan kelemahan Indonesia dalam persaingan berkaitan 
dengan persoalan mutu, variasi, dan kualitas ikan laut Indonesia dalam 
perdagangan akuarium laut. 

2. Melihat pentingnya untuk meningkatkan kualitas pengiriman untuk 
menghindari dampak yang negatif terhadap harga dan pendapatan. 

3. Melihat pengaruh kematian ikan serta rendahnya kualitas terhadap harga di 
tingkat pengecer akhir.  

4. Menyimpulkan bahwa mereka memiliki kapasitas dalam meningkatkan kualitas 
dengan cara meningkatkan metode dan kemampuan mereka. 

 
Peralatan /Materi Yang Dibutuhkan:  

 
Peta Dunia 
Buku “Reef Fishes of the World” karangan E. Lieske dan R. Myers (Edisi Periplus) 
Foto-foto Ikan di Indonesia 
Foto-foto Ikan Luar Negeri 
Foto-foto Ikan Lokal 
Tabel Perbandingan Harga 
 
Durasi:   45 menit 
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Waktu Aktifitas Yang Dilakukan Selama Pelatihan Yang Harus Dilakukan 
Peserta 

20 menit Bagaimana ikan ornamental laut dari Indonesia 
dibandingkan dengan Negara-negara lain 
dalam hal mutu, variasi, dan kualitas?  

 Lakukan pemanasan dengan menunjukkan 
gambar-gambar ikan laut kepada peserta. 
Minta peserta mengambil gambar ikan yang 
dijumpai di wilayah mereka lalu tempelkan 
pada papan tulis. 

 Tunjukkan Peta Dunia yang sama seperti yang 
digunakan pada sesi pertama lalu identifikasi 
Negara-negara pengekspor Ikan Hias Laut, 
Karang dan Invertebrata. 

 Gunakan metode visualisasi untuk 
menggambarkan betapa beragamnya ikan 
yang dijumpai di Indonesia sebagai 
perbandingan terhadap tempat-tempat 
lainnya. 

 Jelaskan tentang bagaimana cara menetapkan 
harga jual dari nelayan hingga ke penjual 
eceran, fokuskan pada biaya transportasi, 
tingkat kematian ikan, dan kualitas yang 
rendah yang menjadi alasan utama mengapa 
ikan dari Indonesia besar biaya produksinya 
padahal dijual dengan harga sangat murah.  

 Diskusikan persoalan harga ikan Indonesia 
lalu buat perbandingan dengan varitas yang 
sama dengan Negara-negara pengekspor 
lainnya. 

 Gambarkan perbedaan kualitas ikan dari 
Indonesia dibandingkan dengan Negara-
negara pesaing lainnya. 

 Jelaskan perubahan pasar saat ini yang 
menginginkan ikan dengan kualitas lebih baik. 

 Akhiri bagian ini dengan membuat justifikasi 
mengapa para pembeli lebih memilih membeli 
ikan dengan harga lebih mahal dari Negara-
negara lain. 

 Mengidentifikasi 
kedekatan serta 
keuntungan dari posisi 
Indonesia dalam 
kaitannya dengan 
lokasi-lokasi pesaing 
lainnya. 

 Buat catatan berkaitan 
dengan kelebihan 
Negara Indonesia 
dalam hal harga dan 
keragaman hewan 
ornamental laut. 

 Perhatikan foto-foto 
ikan lokal dan ikan 
dari negara-negara 
lain, lalu pelajari 
perbedaan harga 
diantara Negara-
negara tersebut. 

 Memahami perubahan 
pasar yang bersedia 
membayar dengan  
harga lebih tinggi 
untuk ikan dengan 
kualitas yang lebih 
baik. 
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10 menit Mengapa Indonesia memiliki reputasi kualitas 
ikan yang rendah? 

 Gambarkan bagaimana Indonesia memperoleh 
reputasi buruk tersebut dengan menunjukkan 
metode penangkapan, penyimpanan, 
penanganan, pengepakan, dan transportasi 
ikan yang tidak benar. 

 Simpulkan bagian ini dengan menunjukkan 
kualitas buruk yang menyebabkan permintaan 
akan ikan hias laut dari Indonesia menurun; 
kualitas yang rendah hanya dapat diterima jika 
ikan dijual dengan harga murah. 

 Memahami mengapa 
ikan dari Indonesia 
dianggap “berkualitas 
rendah”. 

 Memahami bahwa 
inilah alasan mengapa 
harga ikan tidak 
mengalami kenaikan 
dalam 10 tahun 
terakhir. 

 Simpulkan bahwa 
nelayan sesungguhnya 
mampu meningkatkan 
kualitasnya dengan 
meningkatkan 
keahlian dan metode 
kerja mereka. 

10 menit Cara penangkapan ikan dari Negara-negara 
yang dikenal menghasilkan ikan dengan 
kualitas yang baik.  

 Gambarkan cara tangkap dari Negara-negara 
lain selain Philipina dan Indonesia.   

 Memahami perbedaan 
metode penangkapan 
ikan di Negara-negara 
lain lalu diskusikan 
bagaimana cara 
mempraktekkan 
metode ini di 
Indonesia. 

 Memahami bahwa 
dengan sedikit 
penyesuaian atas 
kemampuan finansial 
dan keahlian, prinsip 
yang sama dapat 
dilakukan di 
Indonesia. 
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