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ANALISIS SWOT 

 
Pada sesi ini anda akan diminta untuk membimbing peserta dalam membuat analisa 
SWOT atas industri perikanan. Hal ini akan memberi kesempatan kepada anda untuk 
menilai apakah peserta mengenal atau tidak dasar-dasar dalam melakukan analisis. 
Saran-saran dari peserta harus ditulis pada sehelai kertas berwarna dan ditampilkan 
pada poster yang cukup besar. Gunakan kontribusi peserta untuk menilai tantangan 
apa yang mereka rasakan saat ini maupun di masa yang akan datang atas industri ikan 
hias. Berikan contoh analisis SWOT berikut. Pelatih harus memberikan contoh ini. 
 
Analisis SWOT menilai semua hal berkaitan dengan: 
 
S = strengths (kekuatan) 
W = weaknesses (kelemahan) 
O = opportunities (kesempatan) 
T = threats (hambatan) 

 

KEKUATAN KELEMAHAN KESEMPATAN HAMBATAN 

 
PENDAHULUAN DARI PELATIH 
 
 
Garis produksi 
yang tegas dalam 
industri jutaan 
dolar. 
 
Terumbu karang 
kita terletak pada 
pusat 
keanekaragaman 

 
Indonesia 
memiliki reputasi 
buruk berkaitan 
dengan 
penggunaan 
sianida maupun 
cara tangkap yang 
merusak lainnya 
yang 

 
Industri ikan hias 
merupakan devisa 
dalam bentuk 
Dolar Amerika 
bagi pemerintah, 
untuk itu akan 
terus dijaga dan 
dikembangkan 
lebih lanjut. 

 
Terumbu karang 
kita dalam kondisi 
terancam dan, 
sebagai hasilnya, 
volume ikanpun 
terancam. 

Tampilkan Juga Analisis SWOT Pada Lokasi Tertentu  
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Industri dan Rantai Perdagangan 
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dunia dan mampu 
menyediakan 
bermacam ragam 
jenis ikan di pasar 
ikan hias laut. 
 
Kita memiliki 
spesies laut yang 
unik dan endemis 
yang banyak 
diminati. 
 
Pasar global 
menyadari 
ketersediaan ikan 
hias laut dari 
Indonesia dan 
eksporpun 
dilakukan ke 
seluruh penjuru 
dunia. 
 
Indonesia dapat 
menawarkan 
seluruh produk 
perikanan laut: 
budidaya karang 
hidup dan karang; 
ikan; dan berbagai 
jenis invertebrata. 
 
Di Indonesia 
banyak terdapat 
maskapai 
penerbangan, 
karena Indonesia 
adalah salah satu 
Negara tujuan 
wisata dunia. 
 
Oleh sebab itu, 

menghasilkan 
kualitas ikan yang 
buruk.  
 
Penyelaman 
dilakukan dengan 
kompresor. Ini 
bukanlah 
penyelaman yang 
aman karena 
udara yang tidak 
tersaring dan 
dapat 
mendatangkan 
bencana jika 
penyelam tidak 
melaksanakan 
penghentian 
dekompresi yang 
sesuai. 

Pengusaha lokal 
kurang memiliki 
cadangan 
keuangan. Iklim 
politik di 
Indonesia yang 
tidak stabil serta 
sulitnya 
mendapatkan 
investor yang 
berminat 
membiayai 
masalah keuangan 
secara 
berkelanjutan. 

 
Pemerintah 
bersama-sama 
dengan lembaga 
non-pemerintah 
(LSM) 
bekerjasama 
untuk 
menciptakan 
insentif bagi 
aktifitas 
konservasi.  
 
Sumberdaya yang 
tersedia berasal 
dari berbagai 
LSM: MAMTI; 
MAC; REEF 
CHECK; CCIF; 
WWF; Terumbu 
Karang Indonesia; 
dll. 
 
Pasar saat ini 
mencari ikan 
bersertifikat MAC, 
dan program 
sertifikasi saat ini 
telah tersedia di 
Indonesia serta 
mudah 
ditemukan. 
 
Melalui sertifikasi 
MAC, nelayan 
akan memperoleh 
lebih banyak 
pembeli untuk 
ikan hasil 
tangkapan 
mereka. 
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penangkapan ikan 
hias untuk pasar 
ekspor dapat 
menjadi usaha 
yang 
menguntungkan. 
 

 
 
 

 
KONTRIBUSI PESERTA:  [Contoh-contoh dalam daftar berikut] 
 
Kekuatan spesies 
campuran 

 
Tingkat kematian 
yang tinggi 

Kekurangan alat 
komunikasi dan 
jalur jaringan 

Kekurangan 
kemampuan 
komunikasi 

Tidak ada 
penerapan sistem 
pembukuan 

Tidak ada 
dukungan kerja 
tim untuk hasil 
yang lebih efisien 

 

 Terorisme 
melemahkan iklim 
investasi 

 
Kita dapat menggunakan Singapura sebagai 
contoh keberhasilan industri ikan hias. 
 
Singapura merupakan pemasok 60% dari 
ikan hias air tawar seluruh dunia. Ikan 
tersebut umumnya berasal dari Indonesia 
dan juga Vietnam, Malaysia serta Negara-
negara Asia Tenggara lainnya.   
 
Industri Singapura sangat profesional dan 
terpercaya, Negara-negara barat banyak 
membeli dari Negara ini terutama karena 
kualitas yang terjamin, baik bagi produk 
laut maupun produk air tawar yang 
tersedia.  
 

 

BAGAIMANA CARANYA MENJUMPAI LEBIH BANYAK EKSPORTIR? 

 
Ada sekitar seratus eksportir besar maupun kecil di Indonesia.  Langkah termudah bagi 
nelayan untuk dapat berhubungan dengan mereka adalah melalui jaringan MAC. 
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Persoalan salah komunikasi yang biasa 
dijumpai berkaitan dengan nama lokal ikan: 
 
Seringkali nama ikan tertentu berbeda di setiap 
tempatnya. Hal ini dapat menyulitkan bagi 
eksportir dalam membuat penawaran ikan yang 
dicari.  

 
Mengenal LSM yang bekerja membantu nelayan 
 
Jelaskan rasional usaha yang dilakukan MAC. MAC (Marine Aquarium Council) 
dibentuk untuk meningkatkan kualitas industri dan untuk mendorong lingkungan 
usaha yang berkelanjutan agar industri dapat berkembang dengan pesat. MAC 
adalah lembaga sertifikasi yang mengidentifikasi nelayan, eksportir, importir, 
distributor, dan toko hewan peliharaan yang melaksanakan standar praktek terbaik 
dalam industri ikan hias laut. Melalui jaringan inilah, nelayan akan dihubungkan 
kepada eksportir yang berminat berbisnis dengan mereka. Eksportir akan lebih 
menyukai berbisnis dengan nelayan yang memiliki sertifikat MAC karena mereka 
memperoleh jaminan kualitas ikan yang lebih baik melalui standar MAC.  
 
Sebelum MAC mensertifikasi suatu daerah, pertama-tama harus dipastikan 
persyaratan yang berlaku. Langkah paling awal adalah lokasi tersebut harus 
memiliki populasi ikan yang sehat. REEF CHECK yang akan melakukan penilaian 
tersebut, dan jika wilayah tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diajukan 
sesuai standar, baru wilayah tersebut dapat dipertimbangkan untuk sertifikasi 
MAC. 
 
CCIF (The Conservation and Community Investment Forum) memiliki 
spesialisasi pada perancangan solusi konservasi. Sebuah program peningkatan 
kapasitas dilaksanakan oleh CCIF dalam rangka memperkenalkan peserta pada 
perangkat yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi praktis yang efektif bagi 
pengimplementasian perdagangan yang berkelanjutan. 
 
Bersama-sama, tiga kelompok ini bekerja mengembangkan proyek yang disebut 
MAMTI. Tujuan utama mereka adalah untuk merubah perdagangan akuarium laut 
dari Philipina dan Indonesia menjadi kegiatan yang berkelanjutan secara ekonomis 
dan ekologis menggunakan sistem pengelolaan konservasi dan rehabilitasi. 
Langkah-langkah tersebut dapat memastikan bahwa ekosistem terumbu karang 
dalam kondisi baik serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup 
serta keamanan pangan masyarakat. 
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Kami menyarankan kepada para nelayan untuk menawarkan contoh gratis kepada 
eksportir untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan ikan yang tepat. Kami 
juga sangat menyarankan agar semua nelayan menggunakan buku identifikasi ikan 
yang sama. Kami merekomendasikan: “Reef Fishes of the World” (lihat referensi). 
Buku ini sangat sederhana, komprehensif, dan sudah tersedia di Indonesia. 
 
Para pelatih harus menyediakan buku ini atau sebagian dari buku ini selama presentasi. 
Mereka harus menunjukkan kepada peserta bagaimana cara menggunakannya sebagai 
referensi. Gunakanlah contoh-contoh ikan yang ditampilkan dalam presentasi.  

 
Beberapa persoalan yang umum adalah: 
 - Ikan yang sama, memiliki beberapa nama yang berbeda 
 - Ikan yang sama, memiliki nama yang berbeda tergantung dari tingkat  
   pertumbuhannya (misalnya perbedaan nama pada anakan, semi-dewasa   

  dan dewasa). 
- Ikan yang sama, memiliki nama yang sama untuk jantan dan betinanya  
  padahal mereka memiliki pola warna yang cukup berbeda. 

 

MENINGKATKAN HUBUNGAN DENGAN EKSPORTIR 

Meningkatkan hubungan baik dalam berbisnis harus dilakukan dalam konteks saling 
menguntungkan.  
 

a. BAGAIMANA ANDA MEMASARKAN DIRI SENDIRI? 

Nelayan dengan karakter sebagai berikut tidak akan kesulitan mencari eksportir 
yang bersedia membeli ikan darinya secara berkelanjutan. 
 
• KENALI PRODUK ANDA 
 

Kenalilah jenis-jenis ikan unik yang ada di lingkungan anda. Masukkan hal 
ini sebagai komponen penting dalam daftar penawaran anda. Hal tersebut 
akan membuat anda berbeda dari nelayan lainnya dan membuat anda 
menjadi pemasok penting bagi eksportir tersebut. Mengenali produk anda 
dengan baik juga akan membantu anda dalam penetapan harga penjualan. 

 
• GUNAKAN DAFTAR HARGA UNTUK MEMPRESENTASIKAN PRODUK 

ANDA 
 

(lihat poin b) Daftar harga merupakan wajah dari suatu perusahaan, yang 
dilihat pembeli sebagai sesuatu yang mewakili perusahaan. Daftar tersebut 
harus berisi semua informasi penting, termasuk nama-nama ikan (baik dalam 
bahasa Latin maupun bahasa umum), harga, jumlah/boks, musim, kondisi, 
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dlsb. Daftar tersebut juga harus secara singkat menyertakan keterangan 
tentang latar belakang lokasi tangkap ikan, sejarah masyarakat sekitar 
kawasan tangkap, serta kesuksesan mereka (misalnya, sertifikasi MAC atau 
penyusunan CAMP). 
 

• PENGIRIMAN BERKALA DALAM JUMLAH YANG DIPERKIRAKAN 
SESUAI PERMINTAAN EKSPORTIR. 

 
Nelayan sebaiknya tidak membawa terlalu banyak jenis ikan tertentu dan 
memaksa eksportir untuk menerima seluruhnya. Ini bukanlah tata cara 
berusaha yang berkelanjutan karena hal tersebut tidak baik bagi eksportir. 
 

• PENGIRIMAN IKAN DENGAN KUALITAS YANG SAMA 
 
Eksportir akan berbisnis ketika kualitas dapat diperkirakan. Hal ini berguna 
terutama bagi pemasaran ikan-ikan jenis biasa. Begitu banyak pemasok ikan-
ikan jenis ini, namun demikian, jika ikan anda memiliki kualitas yang selalu 
sama baiknya, eksportir akan memilih membeli dari anda. 
 

• BERSIKAP JUJUR DAN MASUK AKAL DALAM PROSES TAWAR 
MENAWAR 

 
Hargai ikan anda sesuai nilai pasar yang adil. Eksportir akan menghargai 
kejujuran anda dan akan bersedia berbisnis dengan anda karena mereka 
mempercayai anda. Jika mereka melakukan kesalahan dalam pembayaran, 
berterusteranglah dalam menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Cepat 
atau lambat mereka akan menyadari bahwa mereka telah melakukan 
kesalahan, sebaliknya akan memberikan pengaruh buruk terhadap karakter 
usaha anda jika anda tidak menyampaikan hal tersebut. 
 
Jika anda melakukan pinjaman dari eksportir, peganglah komitmen untuk 
selalu membayar hutang anda tersebut. Jangan pernah lari dari komitmen ini 
dengan mengalihkannya kepada orang lain. 
Anda hanya akan menghancurkan kredibilitas 
yang sudah anda bangun kemudian andapun 
akan menjumpai dikemudian hari bahwa sulit 
mencari orang yang bersedia memberikan 
pinjaman kepada anda pada saat anda sangat 
membutuhkan uang. 
 

• SETIA 
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Eksportir sangat menghargai kesetiaan dan akan membalas kesetiaan ini 
dengan satu dan lain cara. 
 

• SOPAN SANTUN 
 
Perlakukan eksportir secara hormat, dan merekapun akan memperlakukan 
anda secara hormat pula. 

 

b. DAFTAR HARGA 

 
Daftar harga sangat penting sebagai wajah usaha anda. Itu adalah cara anda 
menampilkan diri dan usaha anda. Hal tersebut merupakan cara anda 
memperkenalkan diri kepada pelanggan baru. 
 
MAC merupakan “riasan wajah” yang dapat anda gunakan untuk membuat 
daftar harga terlihat lebih baik. Ceritakan juga sejarah usaha anda dengan 
MAC, alasan anda untuk memperoleh sertifikat MAC, dan penyusunan 
CAMP anda pada daftar harga. Tunjukkan harga-harga ikan yang 
bersertifikat MAC dan yang tidak bersertifikat MAC pada daftar tersebut. 

 

TINGKATKAN DAFTAR HARGA ANDA DENGAN: 
 Nama ikan yang tersedia (baik dalam bahasa Latin maupun nama umum), jumlah 

yang tersedia (per minggu), musim, dll. 
 Gunakan referensi sertifikasi MAC; tunjukkan logo MAC 
 Berikan referensi khusus bagi jenis spesial dan unik dari lokasi anda 
 Buat sejarah singkat kelompok nelayan anda, sertifikasi MAC dari kelompok 

tersebut , dan penyusunan CAMP. 
 Syarat dan ketentuan 

 

c. BAGAIMANA BERNEGOSIASI DENGAN EKSPORTIR 

Ketika bernegosiasi dengan seorang eksportir, nelayan harus menyiapkan 
beberapa informasi sebagai berikut: 

 
• IDENTIFIKASI IKAN SECARA UMUM 

 
Adalah sangat penting untuk menggunakan nama-nama ikan yang sama. Hal 
ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan komunikasi selama 
pemesanan maupun pemasaran ikan. 

 
• JENIS-JENIS 
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Beri penjelasan memadai tentang jenis ikan yang tersedia di lokasi 
penangkapan. 
 

• JUMLAH 
 
Nyatakan jumlah rata-rata yang dapat dikirim. 
 

• PENGIRIMAN 
 
Jelaskan frekuensi pengiriman yang dapat dilakukan dan bagaimana 
melakukannya. 
 

• KONTAK INFORMASI 
 
Jelaskan bagaimana eksportir dapat melakukan kontak dengan nelayan 
untuk mengkomunikasikan pemesanan pembelian atau untuk menghentikan 
pembelian /perubahan pembelian lainnya. 

 
 

Nelayan, sebaliknya, harus mengangkat beberapa hal dengan eksportir: 
 

• HARGA 
 
Diskusikan harga beli untuk jenis ikan tertentu yang dapat dikirim. Jika tidak 
terdapat kata sepakat, dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan 
pengiriman berikut. 

 
• JUMLAH 

 
Diskusikan jumlah yang dibutuhkan eksportir. Hal ini untuk membantu 
nelayan dalam membuat perencanaan aktifitas penangkapan selanjutnya.  
 

• DAFTAR IKAN YANG TIDAK DIBELI DAN DAFTAR IKAN YANG TIDAK 
DITERIMA 
 
Diskusikan tentang ikan yang terdapat dalam daftar Penghentian Pembelian 
eksportir dan bagaimana nelayan mendapat pemberitahuan jika terjadi 
perubahan. Diskusikan tentang ikan yang terdapat dalam daftar Tidak Ada 
Pembelian dari eksportir sehingga nelayan dapat menghindari pengambilan 
ikan jenis ini. Pastikan bagaimana caranya nelayan akan diberitahu jika 
terdapat perubahan.  Misalnya untuk jenis False Cleaner Wrasses, Udang 
Mantis. 
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• PERINTAH PEMBELIAN DAN PERUBAHAN PEMBELIAN 

 
Pastikan bagaimana Perintah Pembelian (Pemesanan) dan Perubahan 
Pembelian disampaikan dan diterima. 
 

• PROSEDUR PENYARINGAN DAN LAPORAN PENERIMAAN 
 
Tentukan kriteria ikan yang diterima maupun yang ditolak sesuai standar 
eksportir. Hal ini dapat membantu nelayan 
menghindari pengiriman ikan yang tidak akan 
dibeli. Dan juga, tentukan bagaimana 
mekanisme pelaporan penerimaan pengiriman 
disampaikan.  
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• PEMBAYARAN 
 
Diskusikan bagaimana nelayan dibayar serta 
pemberian detil pembayaran. 
 

• BAHAN-BAHAN PENGEPAKAN 
 
Diskusikan apakah eksportir akan memberikan bantuan atau tidak dalam 
penyediaan bahan-bahan pengepakan. Tentukan bagaimana ikan akan 
dikembalikan kepada nelayan, jika hal ini terjadi, dan siapa yang akan 
menanggung biayanya. 
 

• PENGIRIMAN DAN PENGANTARAN 
 
Pastikan bagaimana cara ikan akan dikirim dan diantarkan. 
 

• KONTAK INFORMASI 
 
Tentukan detil kontak dari eksportir. 

 
Persetujuan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, jika eksportir 
dapat dipegang janjinya.   

 
 

d. PERSOALAN KETIDAKCOCOKAN YANG SERINGKALI TERJADI 
DENGAN EKSPORTIR DAN BAGAIMANA MENANGANINYA 
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DAFTAR PENGEPAKAN DAN LAPORAN PENERIMAAN 
 
Siapkan Daftar Pengepakan yang sesuai. Hal ini dapat membantu dalam 
penyelesaian klaim dari pegiriman yang tidak lengkap. 
 
KESALAHAN DALAM PENGHITUNGAN PEMBAYARAN 
 
Buat perhitungan sendiri sehingga anda dapat memberikan penjelasan jika ada 
kesalahan dalam penghitungan pembayaran. 
 
PENOLAKAN TERHADAP PERINTAH PENGHENTIAN PEMESANAN  
MAUPUN PERINTAH TIDAK ADA PEMBELIAN 
 
Sebelum melakukan pengiriman, sebaiknya selalu melakukan kontak dengan 
eksportir untuk memberitahukan bahwa anda segera akan melakukan 
pengiriman dan jelaskan jenis-jenis ikan yang anda sudah miliki. Hal ini dapat 
memberikan kesempatan kepada eksportir untuk memberitahu jika ada 
beberapa jenis yang tidak akan dibeli untuk saat ini, jika dia tidak juga 
mengontak anda. Hal ini juga dapat memberi anda kesempatan untuk 
menjualnya kepada pihak lain sehingga anda tetap dapat memperoleh 
keuntungan.   
 
Jangan pernah mengirim ikan yang sudah diberitahu bahwa eksportir tidak 
menginginkannya. Hal ini dapat menyebabkan biaya pengepakan dan 
pengiriman yang tidak perlu terhadap pesanan yang ditolak.  

 
VALIDASI LAPORAN PENYARINGAN 
 
Kirimlah ikan-ikan yang dalam kondisi baik dan tentukan penyebab penolakan, 
jika terdapat ikan yang ditolak. Proses penyaringan melibatkan banyak 
kepercayaan, karena biasanya tidak ada pihak lain yang dapat melakukan 
validasi proses ini. 

 

e. BAGAIMANA MENGIDENTIFIKASI EKSPORTIR YANG BAIK YANG 
AKAN MENDORONG USAHA MEREKA DALAM JANGKA PANJANG  

 
CATATAN SEJARAH YANG TERBUKTI 
 
Carilah eksportir yang memiliki catatan sejarah yang terbukti dan memiliki 
reputasi yang baik. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui bincang-bincang 
dengan pemasok lainnya yang pernah memasok eksportir tersebut dan juga 
dengan mencari tahu berapa lama mereka berkecimpung dalam bisnis tersebut. 
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Carilah eksportir yang bersertifikat MAC sebagai eksportir yang dapat 
dipercaya.  
 
PROSEDUR PENYARINGAN YANG SESUAI DAN UMPAN BALIK 
 

• Eksportir yang melakukan penyaringan melalui prosedur yang adil dan tepat 
serta yang memberikan perhitungan yang akurat pada laporan pengiriman 
adalah merupakan eksportir yang dapat dipercaya keadilan dan 
kejujurannya. Eksportir pilihan anda tersebut haruslah siap untuk 
bekerjasama dengan anda dengan memberikan umpan balik dalam 
meningkatkan hasil pengiriman.  

• Hindari eksportir yang menolak pengiriman anda setelah anda 
mengkonfirmasi pengiriman anda. Ini adalah praktek yang tidak adil.  

• Eksportir yang memiliki tukang saring yang menerima suap harus dihindari 
atau laporkan perilaku tukang saring tersebut kepada eksportir. Biasanya, 
pemilik tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tukang saring tersebut. 
Nelayan tidak akan memperoleh pelayanan penyaringan yang adil dan 
hanya akan mendapatkan pembayaran dari mekanisme penyaringan 
semacam ini. Dan juga, nelayan berarti membiarkan tukang saring menerima 
uang yang seharusnya menjadi hak perusahaan serta menerima ikan yang 
seharusnya ditolak. Hal ini tidak baik bagi kedua belah pihak. 

• Eksportir yang memberikan bantuan dalam menyelamatkan ikan, 
penanganan pengiriman anda dengan hati-hati, dan mengembalikan ikan 
yang ditolak ke laut adalah merupakan eksportir yang secara tulus memiliki 
perhatian terhadap konservasi dan akan membantu anda mendapatkan yang 
terbaik dari pengiriman anda. Terkadang terjadi salah penanganan di tingkat 
eksportir yang menyebabkan kematian maupun penolakan. 

 
MELAKUKAN PEMBAYARAN TEPAT WAKTU 
 
Eksportir yang melakukan pembayaran segera adalah lebih baik daripada yang 
membuat anda menunggu bahkan harus kembali lagi lain hari untuk mengambil 
pembayaran dengan alasan yang tidak jelas. 

 
KETERATURAN, KONSISTENSI, DAN KEAMANAN USAHA 
 
Ada beberapa eksportir yang menaikkan harga pembelian beberapa kali dalam 
setahun untuk membujuk nelayan agar mengirimkan beberapa jenis ikan kepada 
mereka. Meskipun hal tersebut tampaknya baik untuk mendapatkan 
kesempatan sementara sedang musim angin kencang, selalu ingat bahwa 
kesetiaan, keteraturan dan konsistensi akan lebih penting dalam hubungan 
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jangka panjang. Tetaplah bersama eksportir yang telah menjalin hubungan 
secara teratur, konsisten dan adil. Dalam jangka panjang hal tersebut memberi 
arti lebih karena berarti anda turut menjaga usahanya. 

 

f. BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMASARKAN SPESIES YANG TIDAK 
DIINGINKAN PASAR?  

 
Sulit untuk memasarkan spesies yang tidak diminati pasar. Nelayan lebih baik 
menghindari pengambilan jenis ini. Untuk alasan ini, adalah sangat penting bagi 
nelayan untuk memperoleh informasi lebih awal tentang jenis ikan yang tidak 
akan diambil oleh eksportir. 

 

g. IKAN-IKAN YANG TIDAK DIAMBIL OLEH EKSPORTIR MAUPUN 
YANG DIHENTIKAN PEMBELIANNYA UNTUK SEMENTARA WAKTU 

 
PEMILIHAN UKURAN 
 
Ikan yang berukuran terlalu besar tidak diminati pembeli. Misalnya ikan damsel, 
angel, dan jenis lain yang berukuran besar. Eksportir yang melakukan 
pengiriman ke Eropa dan Amerika menghindari ikan berukuran besar karena 
akan meningkatkan biaya pengiriman. Namun demikian, eksportir yang 
memiliki pelanggan di Negara-negara tetangga seperti misalnya Hong Kong dan 
Taiwan sebenarnya lebih menyukai ikan angel dan jenis lainnya dalam ukuran 
jumbo. 
 
JENIS YANG TIDAK SESUAI UNTUK AKUARIUM RUMAH 
 
• Jenis-jenis yang tumbuh terlalu besar untuk ukuran akuarium 

 
• Pemangsa ikan dan invertebrata, seperti misalnya, Udang Mantis dan False 

Cleaner Wrasses 
 

• Ikan yang tidak mampu melakukan aklimatisasi terhadap akuarium rumah, 
menolak makan dan sia-sia di tempat akuarium. Ikan-ikan semacam ini 
sebaiknya dibiarkan saja di terumbu karang.  

Sebagai contoh ikan Harlequin Filefish (Oxymonacanthus longirostris), 
Baroness Butterflyfish (Chaetodon baronessa), Bennet’s Butterflyfish (Chaetodon 
bennetti), dan Eightband Butterflyfish (Chaetodon octofasciatus). Spesies ini 
sangat sulit untuk disimpan di dalam akuarium karena pola makan mereka 
yang sangat terbatas. Ukuran terkecil (maksimum 9 cm) Harlequin Filefish 
(Oxymonacanthus longirostris) biasanya tinggal di terumbu karang dangkal di 
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Indo-Barat Pasifik dan menghabiskan sebagian besar waktunya memakan 
hampir semua polip karang dari jenis Acropora. Dia hidup secara ekslusive 
dan berpasangan secara heteroseksual, dimana jantan dan betina berbagi 
wilayah makan yang sama. Persyaratan ini sangat sulit bahkan tidak 
mungkin untuk dipenuhi di dalam akuarium. 
 

 
JENIS LAIN YANG TIDAK DIJUAL DENGAN BAIK 
 
Eksportir tidak akan menerima ikan yang tidak dapat mereka jual kembali. Ikan 
semacam ini hanya akan menghabiskan tempat di fasilitas penyimpanan 
eksportir. Satu contoh misalnya ikan Mandarin (Synchiropus splendidus). Ada 
permintaan terhadap ikan jenis ini, tapi karena biayanya yang terlalu besar di 
Indonesia, eksportir tidak mampu menjualnya kembali. Pelanggan lebih memilih 
membeli dari Philipina, dimana spesies ini dijual lebih murah.  
 
PERSEDIAAN IKAN YANG MELIMPAH 
 
Eksportir tidak akan menerima satu jenis ikan dalam jumlah yang terlalu 
banyak. Terlalu banyak artinya jumlah yang belum tentu terjual dalam jangka 
waktu dua minggu sejak penerimaan. Jika ikan disimpan terlalu lama dari 
jangka waktu tersebut, meski mereka diberi makan, namun biasanya ikan-ikan 
tersebut akan kehilangan kecerahan warnanya sehingga mereka tidak dapat 
dikirim. Eksportir lebih suka menggunakan sistem perintah penghentian 
pembelian untuk jenis-jenis yang sudah melebihi kapasitas penampungan. 
 
IKAN YANG SAKIT, KURUS, ATAU RUSAK 
 
Ikan yang sakit, kurus, maupun rusak tidak sesuai dengan standar kualitas 
eksportir. Ikan-ikan seperti ini dengan seketika akan ditolak. 

 

h. MUSIM: 

Akan sangat membantu nelayan untuk memahami pola musim permintaan dan 
penawaran agar nelayan dapat membuat perencanaan kegiatan menangkap 
dengan baik. 

Pembeli biasanya akan membeli ikan pada saat musim dingin, ketika di luar 
udara begitu dingin dan mereka terpaksa tinggal di rumah dan memanfaatkan 
waktu senggang tersebut untuk memelihara akuarium mereka. 

Selama musim panas mereka akan menggunakan waktu senggang mereka 
untuk bepergian, memelihara taman mereka, atau pergi ke pantai. Pada 
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umumnya mereka tidak tertarik untuk menata dan memelihara akuarium 
selama musim ini. 

 
Dengan informasi ini, nelayan diharapkan dapat mengantisipasi volume 
permintaan yang meningkat saat permintaan penjualan ekspor menguat. 
Permintaan akan merosot pada saat Negara-negara lain, terutama Negara-negara 
barat, menghadapi musim panas (antara Mei dan Agustus).   
 

h.   BAGAIMANA MENINGKATKAN PEMASARAN BAGI IKAN BIASA 

Ikan jenis biasa tetap dibeli secara reguler. Mereka memenuhi sebagian besar 
pengiriman. Namun demikian, setiap eksportir lebih menginginkan ikan biasa 
yang dipasok oleh pemasok langganan mereka. Untuk alasan ini, adalah sangat 
penting bagi nelayan untuk memelihara loyalitas mereka kepada eksportir 
seperti ini sehingga dapat dipastikan ikan-ikan tersebut tetap diterima. 
 
Berusaha keras untuk menyediakan ikan dengan kualitas yang selalu terjaga. 
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pemasok ikan biasa sangat banyak 
dan persaingan sangatlah ketat. Eksportir lebih memilih membeli ikan jenis ini 
dari pemasok yang menjaga kualitasnya secara konsisten. 
 

I.   BAGAIMANA MEMPEROLEH HARGA YANG LEBIH BAIK? 

 
Dengan menggunakan analisis rantai nilai secara singkat, ingatkan peserta 
bahwa pasar yang menentukan harga pembelian ikan. Nelayan harus ingat juga 
bahwa harga sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang dikirim. Seorang 
eksportir akan bersedia membayar lebih untuk ikan yang dia yakin dapat 
bertahan hidup cukup lama dan siap dikirim. Dia tidak akan bersedia membayar 
lebih kepada nelayan yang dia tahu mengirimkan ikan yang rentan dan mudah 
mati. Eksportir ini, pada kenyataannya, pada akhirnya akan menghentikan 
jalinan usaha dengan nelayan yang demikian. 

 

J.   DIMANA ANDA DAPAT MEMPEROLEH PINJAMAN? 

 
Beberapa eksportir menyediakan bantuan pendanaan bagi pemasok regularnya. 
Namun demikian, hal ini tetap merupakan kegiatan yang tidak dianjurkan. 
Ketika pemasok memiliki hutang kepada eksportir, maka dia akan dikontrol 
oleh eksportir dan karena ikatan hutang tersebut maka nelayan terpaksa selalu 
memasok eksportir tersebut secara eksklusif. Untuk alasan inilah, nelayan harus 
berusaha keras untuk tidak tergantung dalam hal keuangan. 
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MENGURANGI KEMATIAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 

Mulailah sesi ini dengan meminta peserta menjelaskan tingkat kematian yang biasa 
mereka alami mulai dari lokasi penangkapan ikan hingga ikan tersebut dikirim, dan 
buatlah gambaran singkat pada papan tulis. Misalnya: gunakan aktifitas satu minggu 
kerja untuk melakukan penilaian. 
 
Tinjau ulang skala kematian reguler, lalu terjemahkan ini ke dalam gambaran tentang 
kerugian yang ditanggung.  Jika nelayan mampu mengurangi tingkat kematian, dia 
pasti akan dapat meningkatkan pendapatannya dibandingkan apa yang selama ini dia 
peroleh, atau, paling tidak, dia dapat bekerja lebih sedikit untuk pendapatan yang 
sama.   
 
Setelah mengisi tabel dengan tingkat kematian sebesar 35%, kerjakan kembali 
penghitungan tabel tersebut dengan menggunakan tingkat kematian sebesar 10% untuk 
mengilustrasikan kenaikan pendapatan sebagai dampak penurunan tingkat kematian. 
Tunjukkan bahwa MAC percaya kematian ini tetap dapat dikurangi hingga mencapai 
1%.   
 

JENIS JUMLAH 
TANGKAPAN 

KEMATIAN 
(Di tempat 
penyimpanan) 

KEMATIAN 
(Sebelum 
Pengiriman) 

KEMATIAN 
DAN IKAN 
YANG 
DITOLAK 
(Di Fasilitas 
Eksportir) 

TOTAL 
JUMLAH 

YANG 
TINGGAL 

HARGA TOTAL 
PENDAPA
TAN 
DALAM 
SATU 
MINGGU 

Green 
Chromis 

 
500 

 
20 

 
20 

 
10 

 
450 

 
600 

 
270000 

Sixline 
Wrasse 

 
30 

 
1 

 
1 

 
1 

 
27 

 
2000 

 
54000 

Neon 
Damsel 

 
200 

 
5 

 
10 

 
5 

 
180 

 
500 

 
90000 

Bicolor 
Angel 

 
15 

 
1 

 
1 

 
0 

 
13 

 
3500 

 
45500 

 Dispar 
Anthias 

 
50 

 
2 

 
2 

 
1 

 
45 

 
1500 

 
67500 

TOTAL  
795 PENDAPATAN MINGGUAN RATA-RATA (35%) 

 
516 

  
381000 

    
PENDAPATAN MINGGUAN RATA-RATA (10%) 

 
715 

   
527000 

 
Beri tekanan pada pentingnya mengurangi kerugian karena perencanaan bisnis yang 
baik harus memperhatikan masalah peningkatan pendapatan. Ajaklah peserta 



 

 120

mengidentifikasi alasan kematian ikan yang cukup tinggi. Tunjukkan hal lain yang 
barangkali mereka pernah lihat, misalnya seperti yang tercantum berikut. Tidak perlu 
diangkat lebih detail karena MAC sendiri telah mengangkat hal ini dalam pelatihan 
mereka. Namun demikian, pelatih harus memperhatikan isu ini. 
 
Kesimpulan secara umum adalah: MENGURANGI 
TINGKAT KEMATIAN UNTUK MENINGKATKAN 
PENDAPATAN AKAN JUGA MENINGKATKAN 
KUALITAS KESELURUHAN 
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a. MEMPERBAIKI METODE PENANGKAPAN IKAN 
 
Nelayan seharusnya tidak lagi menggunakan racun serta mulai melakukan 
penghentian dekompresi yang tepat pada ikan. Mereka harus juga meningkatkan 
kemampuan dalam menggunakan jaring. 

 

b. MEMPERBAIKI METODE PENYIMPANAN 
 

• Gunakan wadah yang diberi lobang untuk 
menyimpan ikan di laut. Cara ini menjaga air 
tetap baru dan tidak lagi membutuhkan 
penggantian air. 

• Pastikan bahwa wadah tersebut ditempatkan 
cukup jauh serta pada kedalaman yang 
memungkinkan air tetap stabil dan mengurangi 
tekanan pada ikan. 

• Pastikan bahwa toples yang digunakan cukup besar dan tidak memiliki 
sudut yang dapat merusak ikan. 

• jika nelayan harus menyimpan stok mereka dalam kantong plastik, pastikan 
bahwa kantong tersebut dalam ukuran yang sesuai dan penggantian air 
dilakukan secara berkala untuk menghindari 
kerusakan ikan akibat air yang buruk. 

• Ketika melakukan pergantian air, pastikan bahwa 
ikan diaklimatisasi secara tepat dan dikenalkan 
pada air baru, khususnya jika alat uji pH dan suhu 
air tidak tersedia. 

• Ikan Damsels perlu dibungkus secara terpisah 
atau ditempatkan pada wadah yang lebih besar dengan sedikit ikan di 
dalamnya, hal ini untuk mengurangi friksi dan kerusakan. 

• Jangan letakkan ikan langsung di bawah sinar matahari; tempatkanlah pada 
kondisi suhu yang stabil. 
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c. MEMPERBAIKI METODE PENGEPAKAN 
 

 Disaat melakukan pengepakan untuk pengiriman, pastikan bahwa kantong 
plastic dalam ukuran yang sesuai dengan air dan udara yang cukup. 

 

d. MEMPERBAIKI METODE PENGIRIMAN 
 

• Simpanlah ikan dengan cara yang baik agar menghindari kantong yang 
kempis dan air yang berkurang akibat kebocoran pada plastik. 

• Jagalah ikan pada kondisi suhu yang stabil, bukan di atas lantai kendaraan 
yang panas. Jangan lakukan perjalanan pada siang hari yang terik tanpa 
antisipasi yang memadai.  

 
 
PENTINGNYA MENJAGA SUATU KAWASAN TANGKAP YANG LESTARI 

 
Bagi nelayan yang menginginkan usahanya berkelanjutan, maka mereka harus menjaga 
pasokan sumberdaya yang cukup dan berkelanjutan. Adalah tidak benar jika dikatakan 
bahwa terdapat pasokan ikan laut yang tidak 
terbatas. Nelayan seharusnya melakukan tugas 
mereka dalam kegiatan konservasi. Jika nelayan 
tidak membantu mengkonservasi ikan laut, maka 
pasokan akan menurun, dan nelayan harus mencari 
ikan lebih jauh lagi, dan pada akhirnya mereka 
tidak akan lagi memperoleh pendapatan yang 
mencukupi kebutuhan hidup yang memadai. 
 

 
ULASAN AKHIR DARI BAHAN-BAHAN YANG 
DIPELAJARI DALAM KESELURUHAN SESI INI 

 
JANGAN PERNAH MENGGUNAKAN RACUN.  
Pembeli akan mengetahui jika anda menggunakan racun. Ada berbagai cara untuk 
menguji hal ini. Penggunaan racun akan terlihat pada kesehatan ikan dan pada 
terumbu karang yang ada di dalam laut. Anda akan kehilangan bisnis anda dengan 
cara seperti ini. Anda dapat menangkap ikan dalam jumlah yang sama dengan 
menggunakan jaring. 
 
TINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM MENGGUNAKAN JARING. 
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JANGAN PERNAH MENANGKAP IKAN SECARA BERLEBIH; TANGKAPLAH 
HANYA IKAN YANG DIPESAN.  Tidak perlu bersaing dalam hal jumlah. Anda dapat 
menghasilkan jumlah yang sama dengan meningkatkan kemampuan, kualitas, serta 
pelayanan karena anda akan menjumpai lebih sedikit kematian dari ikan tangkapan 
anda serta dapat dipastikan bisnis yang keberlanjutan dengan eksportir. 
 
MENANGANI TERUMBU KARANG SECARA HATI-HATI KETIKA MENYELAM 
DAN MELEMPAR JANGKAR. 
 
MENGURANGI KEMATIAN DAN IKAN YANG TERBUANG MELALUI 
PENANGANAN YANG TEPAT. Dengan mengurangi tingkat kematian, anda akan 
dapat meningkatkan pendapatan.  
 
GUNAKAN DOKUMENTASI YANG TEPAT, termasuk penyiapan DAFTAR 
PENGEPAKAN yang akurat untuk menghindari perselisihan dan konflik. 
 
MENINGKATKAN NILAI IKAN LAUT INDONESIA DENGAN MENINGKATKAN 
KUALITAS. Industri bersedia membayar lebih mahal untuk kualitas dan pelayanan 
yang baik, tapi barangkali masih butuh waktu untuk dapat mencapai tujuan tersebut 
sementara reputasi ikan laut Indonesia semakin buruk. Melalui pengajuan aplikasi 
terhadap standar MAC, reputasi Indonesia dapat diperbaiki dan nilai ikan kita dapat 
ditingkatkan. Hal ini akan membantu generasi yang akan datang.  
 
JANGAN MEMBUAT POLUSI LAUT. 
 
MEMBANTU PELESTARIAN TERUMBU KARANG. Agar anak cucu kita masih 
memiliki ruang untuk mendapatkan ikan. 
 
BERGABUNG DENGAN JARINGAN MAC. Pastikan masa depan yang berkelanjutan 
bagi industri ornamental laut. 
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