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Modul IIIb 

PEMASARAN SERTA HUBUNGAN DENGAN EKSPORTIR 
 
 

SESI 4:  SOLUSI BISNIS UNTUK MEMBANTU MENINGKATKAN  
   PENDAPATAN 

 
Tujuan: 
 
Pada akhir sesi, peserta diharapkan mampu untuk:  
1. Memahami kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan yang dihadapi dalam 

hidup mereka. Mereka akan mampu menggunakan pengetahuan ini untuk 
memformulasikan rencana bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan mereka; 

2. Menentukan pelatihan yang dibutuhkan dalam peningkatan kapasitas mereka untuk 
menghadapi hambatan yang dijumpai dengan kelemahan yang dimiliki; 

3. Memahami penjelasan rasional bisnis berkaitan dengan MAC serta keuntungan jika 
mengikuti program sertifikasi MAC. 

 
Peralatan/Materi yang Diperlukan:  
 
Papan tulis putih yang diberi lapisan plastik 
Perekat bundar berbagai warna 
Poster beragam jenis ikan laut Indonesia 
Buku “Reef Fishes of the World” karangan E. Lieske dan R. Myers  
 
 
Durasi:  2 jam dan 30 menit 
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Waktu Aktifitas Yang Dilakukan Selama Pelatihan Peserta 

50  menit Aktifitas Analisis SWOT: 

• Lakukan analisa SWOT pada papan tulis. 
Identifikasi mana hal-hal yang “benar” dan “salah” 
serta ajak peserta memberi tanda warna pada 
analisa tersebut dengan menempelkan perekat 
berwarna pada papan tulis. 

• Buat penilaian apakah yang dirasakan oleh nelayan 
merupakan tantangan dalam industri saat ini 
maupun masa yang akan datang dan bagaimana 
mereka melakukannya. 

• Lihat kembali topik yang diangkat dari isu yang 
seringkali ditanyakan. 

• Jelaskan dengan menggunakan contoh tentang 
Negara Singapura: hanya dengan menyediakan jasa 
makanan mereka mampu menjual lebih banyak dari 
negara Indonesia. 

 Diskusikan, definisikan, 
dan refleksikan kekuatan, 
kelemahan, kesempatan, 
serta hambatan yang 
dihadapi. 

20 menit Temukan lebih banyak lagi eksportir 

 Topik ini seharusnya diangkat dengan mengatakan 
bahwa cara termudah bagi mereka untuk dapat 
menghubungi para eksportir adalah melalui jaringan 
MAC.  Lalu, jelaskan secara singkat rasional bisnis 
dari MAC, Reef Check, CCIF serta program MAMTI. 

 Bicarakan tentang persoalan umum dari kesalahan 
komunikasi berkaitan dengan kesalahan penggunaan 
nama-nama ikan (dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, 
Bahasa Indonesia) serta bagaimana persoalan ini 
dapat merusak hubungan antara nelayan dengan 
eksportir.  

 

 

 

 Ajukan pertanyaan 
kepada peserta sebagai 
klarifikasi atas bantuan 
yang diberikan oleh 
MAC, Reef Check, CCIF 
dan MAMTI. 

 Memahami tujuan dari 
kegiatan. 

 Menunjukkan 
ketertarikan untuk 
bergabung dalam jaringan 
MAC. 
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Waktu Aktifitas Yang Dilakukan Selama Pelatihan Peserta 

20 menit Meningkatkan hubungan dengan eksportir 
Dalam sesi ini pelatih harus menekankan pada gagasan 
bahwa pengembangan hubungan bisnis harus 
dilakukan secara menguntungkan bagi kedua belah 
pihak.  Pelatih lalu dapat melanjutkan diskusi dengan 
topik-topik menarik selanjutnya: 

a. Bagaimana memasarkan diri sendiri 
b. Bagaimana cara bernegosiasi dengan eksportir 
c. Hal-hal apa saja yang biasanya menjadi 

persoalan ketidak cocokan dengan eksportir 
serta bagaimana menanganinya 

d. Bagaimana mengidentifikasi eksportir yang baik 
yang akan membantu nelayan dan menjamin 
ikatan bisnis jangka panjang 

e. Bagaimana caranya memasarkan jenis ikan yang 
tidak diminati pasar 

f. Ikan-ikan yang tidak diambil eksportir untuk 
sementara waktu 

g. Permintaan yang sesuai musim dari permintaan 
pasar. 

h. Bagaimana meningkatkan pemasaran ikan-ikan 
biasa (tidak bernilai ekonomis tinggi) 

i. Memperoleh harga ikan yang lebih baik 
j. Mendapatkan pendanaan 

Simulasi konflik: 

Sehari sebelumnya tiga orang peserta dipilih dan diberi 
skenario tentang peran yang akan mereka mainkan pada 
hari berikutnya. Mereka mempunyai waktu semalam 
untuk memikirkan peran masing-masing. (Lihat 
tayangan simulasi konflik). Seorang peserta memainkan 
peranan sebagai eksportir, sementara yang lainnya 
berperan sebagai pengepul yang memiliki sertifikat MAC 
dan memiliki catatan yang baik, dan peserta terakhir 
berperan sebagai pengepul yang belum memiliki 
sertifikat MAC tanpa sistem pendokumentasian yang 
baik.  

Persoalan kematian terjadi selama pengiriman, dan 
peserta harus bernegosiasi dengan eksportir yang tidak 
ingin membayar ikan yang mati tersebut.  

 Memahami pentingnya 
bersikap jujur, adil dan 
profesional dalam 
melakukan kesepakatan 
bisnis. 

 Diskusikan persoalan-
persoalan yang tidak 
terselesaikan yang 
mungkin pernah dialami 
oleh nelayan pada waktu 
yang lalu dengan 
eksportir. 

 Perhatikan jenis dan 
jumlah ikan yang 
seharusnya tidak diambil. 

 Memahami penyebab 
munculnya perintah 
Jangan-Ambil dan 
Hentikan-Pembelian, 
serta penyebab penolakan 
ikan lainnya. 

 Menyadari bahwa 
keteraturan dan loyalitas 
kepada seorang rekanan 
ekspor membantu 
menjamin keberlanjutan 
penerimaan ikan-ikan 
bernilai ekonomis rendah. 

 Memahami bahwa 
keteraturan hanya dapat 
dicapai jika kualitas 
produk secara konsisten 
terjaga begitu juga 
dengan pelayanan yang 
diberikan untuk 
memuaskan pelanggan. 

 Menyadari bahwa dalam 
rangka peningkatan mutu 
ikan, maka kualitas perlu 
untuk ditingkatkan 
terlebih dahulu. 
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Waktu Aktifitas Yang Dilakukan Selama Pelatihan Peserta 

10 menit Mengurangi tingkat kematian berarti kualitas lebih 
baik dan pendapatan meningkat 

 Jelaskan bahwa suatu rencana bisnis yang baik 
adalah yang memperhatikan masalah pengurangan 
tingkat kematian ikan. Karena hal tersebut disamping 
dapat meningkatkan pendapatan juga dapat 
meningkatkan keseluruhan kualitas. Anjurkan 
kepada peserta agar mereka berfikir bahwa mereka 
mampu meningkatkan metode kerja serta tunjukkan 
hal-hal yang selama ini mungkin terlupakan. 
Mintalah peserta menjelaskan peningkatan kapasitas 
yang mereka perlukan sebagai tambahan. 

 Mengetahui bahwa 
metode penangkapan dan 
penanganan yang selama 
ini dilakukan perlu 
ditingkatkan. 

 Refleksikan dan 
diskusikan kemungkinan 
untuk peningkatan 
kapasitas sebagaimana 
disarankan serta 
bagaimana semua itu 
dapat diaplikasikan 

 Tentukan pelatihan 
tambahan yang 
dibutuhkan untuk 
meningkatkan keahlian 
peserta. 

5 menit Memelihara kelestarian kawasan tangkap 
 Simpulkan sesi ini dengan mengingatkan peserta 
bahwa, jika mereka ingin agar bisnis dapat terus 
berlanjut, maka mereka harus menjaga sumberdaya 
laut mereka.  

 Ingatlah, bahwa nelayan 
harus menjaga terumbu 
karang agar dapat tetap 
memperoleh ikan. 

10 menit Tinjauan akhir tentang hal-hal yang dipelajari selama 
sesi pelatihan 
 Bagian ini merupakan rekapitulasi dari hal-hal yang 
telah dipelajari dalam modul ini. Tampilkan masing-
masing poin sesederhana mungkin. 

 Konfirmasikan bahwa 
peserta telah memahami 
semua materi. 

30 menit FILM 
1. Metode penangkapan ikan hias yang merusak 

dan metode penangkapan ikan hias yang lestari 
(15-20 menit)  

2. Dunia ikan akuarium (gunakan Negara-negara 
yang berbeda sebagai contoh) (15 menit)  

 Ingatlah betapa 
pentingnya melakukan 
perubahan. 
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