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Kata Pengantar 

 

Aspek pengetahuan masyarakat perikanan atau masyarakat 

umum yang akan menerjuni bisnis ekspor hasil perikanan cukup 

terbatas. Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyikapi keterbatasan 

informasi yang dimiliki para eksportir hasil perikanan dalam 

melakukan ekspansi pasar yang saat ini belum tergarap secara 

optimal dan juga menyesuaikan dinamika persyaratan ekspor ke 

pasar internasional.  

Dinamisnya pasar internasional memungkinkan terjadinya 

persaingan pasar yang cukup ketat, ditambah lagi adanya hambatan 

teknis dan non teknis di negara mitra importir hasil perikanan. Oleh 

karena itu hal ini seyogyanya dapat dicegah melalui informasi 

pendahulu yang cukup informatif. Buku pedoman ekspor hasil 

perikanan ke negara mitra ini diharapkan menjadi salah satu 

instrumen guna memperoleh informasi akses pasar internasional 

khususnya di pasar (Belanda, Thailand dan Jepang). 

Kami menyadari buku ini masih jauh dari harapan dan kami 

membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak khususnya dari 

pihak eksportir UKM hasil perikanan yang akan memasuki pasar 

ekspor. 

 

Jakarta,       Desember 2015 

Direktorat Akses Pasar dan Promosi 
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1. Pendahuluan 

Perubahan pola makan dari red meat ke white meat membuka 

peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat 

dunia, sementara disisi lain berlaku kewajiban secara legitimasi 

pertanggung jawaban untuk menjamin bahwa pengawasan keamanan 

makanan dimulai dari C to T atau (Capture to Table) atau F to F (Farm to 

Fork).  Peningkatan konsumsi produk perikanan juga menyebabkan 

tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan yang selanjutnya 

mempengaruhi tingkat permintaan suplai bahan baku (”raw material”) 

produk perikanan yang semakin hari semakin bertambah, hal ini 

menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus sedangkan sisi lain kita 

harus mempersiapkan eksportir perikanan yang mampu berdaya saing. 

Daya saing tidak saja kuantitas dan kualitas produk tetapi informasi 

akan akses pasar dalam rangka memasuki pasar ekspor dan tata cara 

pemasaran produk perikanan ekspor sangat perlu bagi eksportir khususnya 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Keterbatasan eksportir UKM akan akses 

pasar luar negeri, karena tata cara perdagangan luar negeri melampaui 

batas kenegaraan dengan aturan pabean, mata uang, sistem 

ukuran/takaran/timbangan dan bahasa sehingga diperlukan pengetahuan 

atau gambaran mengenai segi teknis pembiayaan, pengasuransian, 

shipping dan pabean. Buku pedoman ekspor hasil perikanan ini diharapkan 

dapat memberikan informasi penting tentang tata cara ekspor hasil 

perikanan dan persyaratan ekspor di pasar internasional khususnya di pasar 

Belanda, Thailand dan Jepang bagi para pelaku usaha perikanan khususnya 

eksportir UKM hasil perikanan.  

 

2. Tujuan 

Penyusunan buku ini adalah dalam rangka memberikan informasi 

akses pasar mengenai regulasi teknis dan diharapkan dapat: 
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1. Mempersiapkan perusahaan/unit pengolahan ikan skala kecil dan 

menengah sebelum memulai kegiatan ekspor produk perikanan.  

2. Mempermudah pemahaman stake holder atau khususnya perusahaan 

eksportir atau unit pengolahan ikan skala kecil dan menengah tentang 

kegiatan/prosedur ekspor produk perikanan 

3. Memahami peraturan-peraturan negara importir atau negara tujuan 

pasar ekspor (pengamanan akses pasar) 

4. Memperhitungkan resiko dalam kegiatan ekspor hasil perikanan apa 

yang menjadi ciri khas pasar ekspor produk perikanan dalam rangka 

pengamanan akses pasar.  

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang terkait dalam penyusunan buku pedoman 

ekspor hasil perikanan ini adalah sebagai berikut: 

 Informasi tentang perdagangan internasional hasil perikanan dan 

hambatan perdagangan yang dapat terjadi. 

 Strategi dalam melakukan ekspor hasil perikanan dengan mengetahui 

lembaga-lembaga penting yang berperan dalam kelancaran kegiatan 

ekspor, dan dokumen-dokumen penting sebagai persyaratan ekspor. 

 Persyaratan umum dan khusus didalam negeri dalam kegiatan ekspor 

produk perikanan, bagaimana proses ekspor produk perikanan berjalan, 

prosedur ekspor, dan bagaimana menghindari resiko dalam kegiatan 

ekspor produk perikanan. 

 Gambaran pasar ekspor potensial produk perikanan Indonesia di pasar 

internasional khususnya di Belanda, Thailand dan Jepang dengan 

mengetahui regulasi impor negara tujuan dan perkembangan trend 

konsumen serta jaringan distribusinya. 
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4. Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Pada tahun 2013 total ekspor hasil perikanan dunia mencapai 

US$144,1 milyar atau meningkat sebesar 6,81% dari tahun 2012. Nilai 

tersebut lebih besar dibandingkan prediksi FAO sebelumnya yaitu sebesar 

US$ 132,2 milyar. Menurut catatan UN COMTRADE, pada tahun 2014 

terdapat sepuluh negara eksportir perikanan dunia antara lain: Tiongkok 

(US$ 20,3 milyar), Norwegia (US$ 10,4 milyar), Thailand (US$ 7,1 milyar), 

Amerika Serikat (US$ 6,5 milyar), Vietnam (US$ 5,7 milyar), India (US$ 5,3 

milyar), Chile (US$ 5,2 milyar), Denmark (US$ 4,7 milyar), Kanada (US$ 4,5 

milyar), dan Indonesia (US$ 4,2 milyar).  

Sedangkan impor perikanan dunia pada tahun 2013 mencapai 

US$143,3 milyar, atau naik sekitar 5,97% dibanding tahun sebelumnya dan 

meningkat 22,43% dari tahun 2010. Sepuluh negara-negara pengimpor 

perikanan utama dunia tahun 2013 adalah: Amerika Serikat (US$ 19,6 

milyar), Jepang (US$ 16,1 milyar), Tiongkok (US$ 8,6 milyar), Perancis (US$ 

6,8 milyar), Spanyol (US$ 6,5 milyar), Italia (US$ 5,9 milyar), Jerman (US$ 

5,9 milyar), Hongkong-Cina (US$ 5,1 milyar), Inggris (US$ 4,6 milyar), dan 

Swedia (US$ 4,5 milyar).   

 

5. Hambatan Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Dalam pemasaran ikan dan produk perikanan internasional, salah 

satu kesulitan yang dihadapi oleh para eksportir adalah standar dan aturan 

yang berbeda yang diberlakukan oleh negara-negara importir pada negara 

eksportir untuk menjamin bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan 

keamanan pangan. Bahkan sesudah ratifikasi langkah-langkah Perjanjian 

Sanitary dan Phytosanitary (Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

dan Perjanjian Hambatan Teknis pada Perdagangan, Agreement on 

Technical Barriers to Trade (TBT), dibawah the World Trade Organization 
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(WTO), perbedaan-perbedaan diantara standar-standar nasional yang 

bermacam-macam dan sistem pemeriksaan mungkin mempertahankan 

atau menciptakan hambatan perdagangan non-tariff yang baru. 

Globalisasi pada perdagangan makanan dan juga perkembangan 

teknologi dalam produksi perikanan, penanganan, pengolahan dan 

distribusi serta peningkatan kepedulian dan permintaan konsumen untuk 

keamanan dan mutu makanan yang tinggi menjadikan keamanan pangan 

dan jaminan kualitas yang tinggi dalam kepedulian publik dan prioritas bagi 

banyak pemerintahan. Ini ditunjukkan dengan serangkaian kekhawatiran 

akan keamanan pangan pada tahun 1990-an dengan munculnya penyakit 

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) dan  perhatian pada inovasi 

bioteknologi (GMO- modifikasi organisme genetik). Akibatnya banyak 

negara melakukan  pengawasan yang ketat atas produk pangan yang 

gilirannya akan berdampak pada penambahan biaya importasi.  

Akhir-akhir ini, perhatian publik di negara maju terhadap tentang 

sanitary dan hygene produk pangan telah meningkat (Ahmed, 2006). Hal ini 

menyebabkan negara pengimpor (negara maju) melakukan pengetatan 

atas aturan keamanan produk baik untuk produk domestik maupun produk 

impornya.  Negara-negara berkembang sering mengeluhkan bahwa mereka 

terkena dampak aturan sanitary and phitosanitary yang ketat dari negara-

negara importir utama. Perbedaan peraturan negara-negara pengimpor, 

standar, tatalaksana dan  sistem inspeksi merupakan contoh kesulitan yang 

dihadapi negara berkembang.  

 

 

6. Ekspor Produk Perikanan Indonesia 

Selama 4 tahun terakhir (2010 – 2014) produk ekspor hasil 

perikanan mengalami kenaikan baik volume dan nilai. Pada tahun 2010 

ekspor produk perikanan mencapai 1.103.576 ton dengan nilai US$ 2,86 
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milyar. Pada tahun 2012, volume ekspor hasil perikanan Indonesia 

meningkat menjadi  1.229.114 ton atau senilai US$ 3,85  milyar. Sedangkan, 

pada tahun 2013 total volume ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 

1.258.179 ton dengan nilai sebesar US$ 4,18 milyar, serta pada tahun 2014 

total volume ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 1.274.982 ton 

dengan nilai sebesar US$ 4,64 milyar. Dari total ekspor pada tahun 2014 

tersebut, pangsa ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang 

(15,77%), Amerika Serikat (39,72%), Eropa (11,92%), Cina (8,54%).  

Komoditas perikanan tersebut diolah menjadi produk perikanan 

(produk akhir) yang dapat dikelompokkan menurut proses penanganan dan 

atau pengolahan sebagai berikut: 

1. Produk hidup; 

2. Produk segar (fresh product) melalui proses pengesan/pendinginan;  

3. Produk beku (frozen product) baik mentah (raw) atau masak (cooked)  

melalui proses pembekuan;  

4. Produk kaleng (Canned product) melalui proses pemanasan dengan 

suhu tinggi (sterilisasi), dan pasteurisasi; 

5. Produk kering (dried product) melalui proses pengeringan alami, atau 

mekanis;  

6. Produk asin kering (dried salted product) melalui proses penggaraman 

dan pengeringan alami, atau mekanis; 

7. Produk asap (smoked product) melalui proses pengasapan; 

8. Produk fermentasi (fermented product) melalui proses fermentasi;  

9. Produk masak (cooked product) melalui proses pemasakan/ 

pengukusan;  

10. Surimi based product, melalui proses leaching atau pengepresan 

(minced); 

 

7. Strategi Memasuki Pasar Ekspor Produk Perikanan 
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Dalam memasuki pasar ekspor, eksportir dapat 

mempertimbangkan 10 langkah strategis yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Keputusan manajemen untuk melaksanakan ekspor. 

Keputusan untuk melakukan ekspor ataupun hanya dipasarkan di dalam 

negeri tergantung keputusan manajemen perusahaan. Apabila 

manajemen perusahaan memutuskan untuk mengekspor, maka 

manajemen perusahaan harus menentukan langkah-langkah strategis 

yang perlu diambil untuk keberhasilan dalam memasuki pasar ekspor. 

2. Menentukan komoditas/produk perikanan yang akan diekspor.  

Hal ini mencakup antara lain: 

a. Komoditas/produk perikanan apa saja yang dapat diekspor? 

- Semua komoditas/produk perikanan dapat diekspor, selama 

dibutuhkan dan sesuai dengan selera pembeli 

- Semua komoditas perikanan yang dapat di produksi, atau 

- Semua komoditas yang dapat dipasok oleh produsen lain. 

b. Komoditas/produk perikanan apa saja yang laku di pasar 

internasional? 

Komoditas/produk perikanan yang laku di pasar internasional adalah 

yang mempunyai daya saing tinggi. Komoditas yang mempunyai daya 

saing tinggi pada umumnya ditentukan oleh faktor: 

- Mutu/kualitas yang sesuai dengan selera konsumen, 

- Kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, 

- Harga yang sesuai dengan daya beli konsumen, 

- Waktu penyerahan (delivery time) yang sesuai dengan musim 

pemasaran dan iklim di negara konsumen 

c. Menganalisis kondisi negara tujuan ekspor. 

Sebelum memilih negara tujuan ekspor perlu dipelajari terlebih 

dahulu beberapa kondisi dibawah ini: 
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- Populasi suatu negara untuk menentukan prospek pasar, 

- Agama, tradisi dan budaya penduduk untuk menentukan selera di 

negara itu, 

- Kondisi politik, ekonomi, sosial, untuk menentukan resiko bisnis di 

negara itu, 

- Iklim di negara tujuan ekspor untuk menentukan jenis komoditas 

dan penetapan waktu pengapalan (delivery) 

- Peraturan ekspor-impor, perbankan, keuangan dan transportasi 

untuk dapat menghitung harga yang akurat dan lain-lain. 

d. Menetapkan pasar potensial dan segmen pasar. 

Setelah menetapkan pasar potensial dan segmen pasar, langkah 

selanjutnya adalah menentukan saluran pemasaran yang akan 

dipilih. Saluran pemasaran yang dapat dipilih antara lain: 

- Menunjuk sole importer di negara bersangkutan, 

- Menunjuk agen penjualan, 

- Mendirikan confirming house atau kantor cabang, 

- Menyerahkan urusan impor kepada importir umum di negara 

tujuan ekspor, 

- Diserahkan pada pembeli bebas (independent buyers) 

e. Menentukan strategi operasional 

Strategi operasional yang akan diterapkan harus sesuai dengan pola 

dasar bauran pemasaran (marketing mix) yang dikenal dengan istilah 

6-P yaitu: 

- Price 

- Promotion 

- Place 

- Power of government 

- Power of Parliament 

f. Menentukan sistem promosi. 

Sedikitnya ada 5 media promosi yang dapat dipakai, antara lain: 
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- Pameran dagang internasional (trade fairs) di dalam negeri maupun 

di luar negeri; 

- Membuat brosur dan dikirimkan kepada calon pembeli; 

- Pemasangan iklan di media cetak dan  elektronik; 

- Melalui Atase Perdagangan, Kamar Dagang Indonesia, Indonesia 

Trade Promotion Center (ITPC); 

- Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan Lembaga 

Penunjang Ekspor (LPE); 

g. Mempelajari peta pemasaran komoditas tertentu 

Sebelum menentukan pasar potensial dan segmen pasar, sebaiknya 

dipelajari peta pemasaran komoditi tertentu (gambaran potensi 

impor dari suatu negara terhadap komoditi yang akan diekspor). Cara 

yang biasa ditempuh dengan mengumpulkan data impor selama 2 – 

5 tahun negara tersebut. 

h. Mempelajari dan alamat lengkap badan-badan promosi. 

Setelah menentukan promosi, langkah berikutnya mengumpulkan 

nama dan alamat lengkap media promosi yang dipilih, khususnya 

yang berada di wilayah negara sasaran ekspor. 

i. Menyiapkan brosur dan Price list 

Agar calon pembeli lebih mengenal komoditas yang akan diekspor 

dapat ditempuh cara sebagai berikut: 

- Mengirimkan contoh barang itu sendiri 

- Membuat brosur dan daftar harga 

Harga yang disiapkan adalah catatan Harga Umum (Price Indicator) 

agar pembeli dapat membandingkan harga tersebut dengan harga 

komoditas serupa dari negara lain.  

j. Menyiapkan surat perkenalan 

Promosi, selain ikut trade fairs, juga dapat dilakukan dengan 

membuat surat perkenalan yang dikirimkan kepada, 
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- Asosiasi importir di negara tujuan 

- Atase perdagangan asing yang ada di dalam negeri 

- Kantor perwakilan badan promosi negara asing, antara lain JETRO, 

KOTRA, AMCHAM, dan lain-lain 

- Atase Perdagangan di luar negeri 

- BPEN serta seluruh kantor Indonesia Trade Pomotion Centre (ITPC) 

di negara tujuan ekspor. 

 

8. Tata Laksana Ekspor Hasil Perikanan 

8.1 Para Pelaku/Lembaga dalam Pemasaran Internasional Produk 

Perikanan 

Para pelaku/lembaga yang terlibat dalam pemasaran internasional 

produk perikanan adalah sebagai berikut: 

a. Eksportir 

Pelaku utama dalam perdagangan internasional produk perikanan 

seperti contoh di atas adalah eksportir yang dalam hal ini kita sebut saja 

PT. Mina Laut.  Perusahaan/Eksportir hasil perikanan mungkin dapat 

dibagi 3 (tiga) kategori yaitu Eksportir Produsen/ Pengolah, Eksportir 

Agen, dan Eksportir Pedagang 

b. Produsen/Supplier 

Sebagai contoh, PT. XYZ Laut mungkin saja hanyalah pedagang – 

perantara dan bukan produsen/pengolah produk perikanan. Karena itu 

dalam melakukan transaksi ekspornya, PT. XYZ Laut memerlukan 

bantuan pengusaha lain, dalam hal ini adalah perusahaan supplier bahan 

baku. Tetapi dalam rangka menciptakan sustainable resources atau 

sesuai Code of Conduct Responsibility Fishery (CCRF) diharapkan 

eksportir juga bertindak sebagai produsen. 
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c. Perbankan 

Untuk membeli raw material dari supplier bahan baku dan 

melakukan operasional proses produksi/ pengolahan maka biasanya 

perusahaan atau eksportir produsen/pengolah memerlukan dana. Oleh 

karena itu perusahaan membutuhkan dana untuk operasional 

produksi/pengolahan dari badan usaha lain yaitu perbankan.  

d. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk 

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan dari produk 

perikanan yang akan diekspor, terutama untuk menjamin keamanan 

produk bila dikonsumsi diperlukan pemeriksaan mutu produk dari 

lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten di 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil pemeriksaan mutu ini akan 

berpengaruh terhadap bonafiditas perusahaan/ eksportir dan 

buyer/importer sebagai penerima atau penjual produk perikanan diluar 

negeri dan menghindari tuntutan ganti rugi (claims) dari pembeli baik 

buyer terhadap eksportir atau konsumen terhadap importir.  Eksportir 

perlu mencermarti bahwa ada dua istilah Health Certificate (HC) dalam 

buku ini berdasarkan fungsi dan tujuan dari Health Certificate tersebut.  

Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan nomor 19 tahun 2010 tentang Pengendalian Jaminan Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan dinyatakan bahwa diperlukan upaya 

pencegahan yang perlu diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi 

sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan 

yang bermutu dan aman bagi kesehatan. Selanjutnya Menteri Kelautan 

dan Perikanan memberikan kewenangan Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas 

Kompeten untuk melakukan pengendalian jaminan mutu dan keamanan 

hasil perikanan. Kewenangan tersebut meliputi penerbitan: sertifikat 

CPIB, sertifikat CBIB, sertifikat penerapan HACCP dan sertifikat 
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kesehatan. 

Sedangkan apabila ada persyaratan tambahan lain oleh negara 

importir yang mengharuskan atau meminta, maka perlu dilengkapi atau 

menyertakan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate dalam rangka 

pencegahan/ pengujian hama dan penyakit ikan, dimana hal ini biasanya 

berlaku bagi produk ikan hidup, pakan, dll yang diekspor atau diimpor. 

Eksportir dapat menghubungi Stasiun Karantina, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan yang biasanya berlokasi di lingkungan Pelabuhan Umum 

atau Bandar Udara untuk mendapatkan sertifikat kesehatan dimaksud. 

Untuk penerbitan HC produk perikanan tujuan konsumsi manusia, 

eksportir dapat mengajukannya kepada LPPMHP yang mengeluarkan 

berdasarkan hasil uji sesuai permintaan negara tujuan. Berdasarkan 

keputusan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 

Nomor KEP.115/KEP-BKIPM/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi Dalam Penerbitan  Sertifikat Kesehatan, 

telah diberikan kewenangan kepada 31 LPPMHP dalam penerbitan 

Sertifikat Kesehatan sebagai jaminan mutu dan keamanan hasil 

perikanan.  

Pada tanggal 30 November 2015 keputusan tersebut dicabut 

melalui Keputusan Nomor 110/KEP-BKIPM/2015 tentang Pencabutan 

Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Nomor 115/KEP-BKIPM/2013 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi Dalam 

Penerbitan  Sertifikat Kesehatan. Dengan diterbitkannya Keputusan 

dimaksud, maka terhitung mulai 2 Januari 2016 kewenangan lembaga 

inspeksi dan sertifikasi dalam penerbitan sertifikat kesehatan dilakukan 

oleh BKIPM dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Daerah Provinsi, dapat melakukan fungsi pengujian mutu dan 

keamanan hasil perikanan, sepanjang memenuhi persyaratan yang 

berlaku. 
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e. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi  

Dalam kegiatan ekspor produk perikanan peran Dinas Perikanan 

dan Kelautan Provinsi adalah sebagai lembaga teknis untuk melakukan 

pembinaan teknis secara periodik terhadap eksportir 

produsen/pengolah dalam hal kelayakan dasar unit pengolahan ikan 

sesuai dengan Keputusan Dirjen P2HP Nomor PER.09/DJ-P2HP/2010 

tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format Sertifikat 

Kelayakan Pengolahan (SKP). 

f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan (dh. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan) 

Dalam kegiatan ekspor produk perikanan Direktorat Jenderal 

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memiliki peran 

untuk menerbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (KP) dengan 

melakukan penilikan/inspeksi (inspection) terhadap kelayakan dasar 

unit pengolahan ikan dalam hal Cara Berproduksi Makanan Yang Baik 

atau Good Manufacturing Practices (GMP), dan Prosedur Operasi 

Sanitasi Standar atau Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). 

g. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 

Dalam sistem perdagangan internasional atau untuk dapat 

memasuki negara tujuan, maka berlaku persyaratan teknis yang disebut 

Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang kemudian dituangkan dalam 

Undang-Undang Pangan (Food Law) atau Regulation in Food Hygiene di 

masing-masing negara untuk memberikan jaminan mutu keamanan 

produk makanan/perikanan. Selanjutnya, masing-masing negara 

eksportir membuat instrumen kebijakan/ peraturan berkenaan dengan 

sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Begitu juga halnya 

dengan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga 

mengeluarkan instrumen kebijakan Sistem Jaminan Mutu dan 



 

14 

 

Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka mencapai harmonisasi dengan 

peraturan negara tujuan ekspor.  Organisasi di lingkungan KKP yang 

memiliki Otoritas Kompeten (Competent Authority) dalam menerapkan 

sistem tersebut adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Tugas dan fungsi yang berkaitan 

dengan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Melakukan audit verifikasi terhadap penerapan Hazard Analysis 

Critical Control Points (HACCP). 

 Memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir 

produsen/pengolah ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa untuk 

memperolah Approval Number sebagai salah satu persyaratan 

ekspor ke Uni Eropa. 

 Melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke 

Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada dan Vietnam. 

Dalam implementasi sehari-hari, Badan Karantina Ikan dan 

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan mendelegasikan tugas dan fungsi 

tersebut kapada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan.   

h. Usaha Jasa Transportasi atau Freight Forwarder (Forwarding Agent) 

Freight forwarder adalah badan usaha yang bertujuan untuk 

memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang 

diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan 

penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik 

melalui darat, laut dan udara. Peranan freight forwarder dalam ekspor-

impor sangatlah besar, diantaranya adalah  yaitu melaksanakan 

pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan 

oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah negara ekspor, negara 
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transit dan negara impor, melengkapi dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan Letter of Credit/Certificate of Receipt/Bill of 

Lading/Sea Waybill/Air Waybill/House Bill of Lading/ Delivery Order dan 

sebagainya, dan menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat 

dari kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan di 

pelabuhan/gudang. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh freight 

forwarder kemudian akan dibayar kembali oleh pemberi order ditambah 

dengan biaya jasa pelayanan. Badan usaha itu lazimnya disebut: Usaha 

jasa Transportasi atau Freight Forwarder (Forwarding Agent) atau EMKL 

(Ekspedisi Muatan Kapal Laut), EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara), 

EMKA (Ekspedisi Muatan Kereta Api). 

i. Bea dan Cukai 

Barang-barang, setelah dipersiapkan secara fisik untuk diekspor, 

diwajibkan memenuhi formalitas ekspor seperti membayar pajak ekspor 

dan pungutan negara lainnya seperti membuat dokumen pelindung 

ekspor sesuai ketentuan Undang-undang Kepabeanan, pengisian 

formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan 

Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Untuk menyeleasikan urusan ini kita 

harus berurusan dengan instansi pemerintah, dalam hal ini dengan 

instansi bea dan cukai. 

j. Lembaga Sertifikasi Lain  

Dalam permintaan sertifikasi, eksportir perlu juga berpedoman 

pada permintaan kelengkapan sertifikat yang dipersyaratkan oleh 

buyer/importir yang tidak umum, dan dapat mengajukan sertifikasi 

kepada lembaga atau institusi lain yang mampu melakukan dengan 

beberapa alasan sebagai berikut: 

 pengujian spesifik yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, GMO, sebagai contoh untuk 

produk canned snail, eksportir diminta untuk menyertakan sertifikat 
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GMO, apabila lembaga sertifikasi yang ditunjuk tidak dapat 

melakukan pengujian sesuai dengan permintaan, maka dapat 

mengajukan kepada lembaga sertifikasi lainnya.  

 Untuk mengekspor hasil produk perikanan adakalanya suatu barang 

dijual dengan kuantum yang tepat, yang harus dibuktikan dengan 

sertifikat yang dikeluarkan oleh juru timbang yang disumpah (sworn 

weigher). Pekerjaan itu biasanya dilakukan oleh Independent 

Surveyor seperti PT. Sucofindo atau PT. Surveyor Indonesia 

k. Perusahaan Asuransi 

Perusahaan asuransi adalah pihak yang mengasuransikan barang-

barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, mengeluarkan 

sertifikat atau polis asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki 

dan menyelesaikan tagihan kerugian-kerugian bila ada. Pada prinsipnya, 

jenis asuransi dalam dunia pelayaran ada 2 yaitu: 

 Asuransi kerangka kapal (hull & machinery insurance). Jenis asuransi 

ini untuk menutup kemungkinan  kerugian ataskerangka kapal dan 

mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di laut (perils of the 

sea), seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca 

buruk, dan lain-lain. Asuransi ini ditutup oleh pemilik kapal. 

 Asuransi muatan (cargo muatan).  

Asuransi muatan dibagi dua, yakni cargo marine insurance dan cargo 

liability insurance. 

- Cargo Marine Insurance 

Asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan 

kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang 

selama dalam pelayaran. 

- Cargo liability insurance 

Asuransi yang ditutup oleh pengangkut atas kemungkinan 
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kerugian yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemilik 

barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Untuk 

menutup cargo liability, pihak pengangkut pada umumnya telah 

menjadi anggota P & I Club (asuransi bersama para pemilik 

/operator kapal untuk menutup resiko yang tidak dapat 

diasuransikan pada perusahaan asuransi). 

l. Lembaga Promosi 

Dalam memasarkan suatu komoditas perikanan ke luar negeri, 

eksportir lazimnya membutuhkan bantuan lembaga-lembaga promosi 

untuk memperoleh informasi pasar. Direktorat Pemasaran Luar Negeri, 

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki Sub 

Direktorat Promosi dan Kerjasama Pemasaran Luar Negeri dan Subdit 

Analisa dan Informasi Pasar Luar Negeri yang bekerjasama dengan 

Lembaga promosi yang didirikan oleh pemerintah, berbagai badan 

swasta, maupun asosiasi pengusaha yang juga bertujuan untuk 

meningkatkan atau mengembangkan hasil perikanan Indonesia, adapun 

lembaga-lembaga atau institusi-institusi dimaksud antara lain:  

 Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) 

 Atase Perdagangan di tiap KBRI  

 Atase Perdagangan Kedutaan Asing 

 CBI  

 SIPPO 

 Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC)  

m. Perusahaan pelayaran 

Perusahaan pelayaran (Shipping Company) adalah perusahaan yang 

menerima barang dari shipper dan mengatur pengangkutan yang sesuai 

serta menerbitkan B/L (Bill of Lading) atau surat bukti muat barang dan 

D/O (Delivery Order). 
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n. Dinas yang diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan 

Untuk mengurus kemudahan dan keringanan bea masuk bagi 

komoditas Indonesia yang diberikan oleh negara maju dalam rangka GSP 

(Generalized System of Preference) maka komoditi ekspor Indonesia 

memerlukan apa yang disebut Surat Keterangan Negara Asal (SKA) 

barang. SKA ini dapat diperoleh dari Dinas Perdagangan Provinsi yang 

diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan.  

o. Trucking Company 

Trucking Company adalah pihak yang akan membawa container 

kosong ke gudang eksportir untuk stuffing/ pemuatan barang-barang 

yang akan di ekspor ke dalam container. Kemudian container tersebut 

akan dibawa ke pelabuhan untuk dibongkar dan kemudian dimuat ke 

kapal untuk dikirim ke importir. 

p. Kedutaan Asing atau Atase Perdagangannya 

Peraturan di negara pengimpor mewajibkan eksportir mengirimkan 

faktur resmi yang lazim dikenal sebagai “Consuler Invoice” yaitu faktur 

yang disahkan oleh kedutaan negara pengimpor yang berada di negara 

pengekspor. Dengan demikian eksportir perlu pula berhubungan dengan 

kedutaan asing atau atase perdagangannya.  

Dengan menguraikan para pelaku seperti disebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa eksportir perlu bekerja sama dengan berbagai badan 

usaha dan instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa suksesnya 

pekerjaan ekspor sangat tergantung pada kemampuan kita dalam 

mengkoordinasikan semua pelaku, sehingga dapat melakukan tugasnya 

tepat waktu, efektif, dan efisian. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

ekspor adalah pekerjaan suatu tim, suatu kesebelasan, kesebelasan 

eksportir nasional. Ekspor adalah tugas kolektif dan bukan tugas 

individual seorang eksportir. 
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8.2 Dokumen dalam Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Kewajiban utama seorang eksportir adalah mengirimkan barang 

yang dipesan importir/pembeli di luar negeri. Pengiriman itu biasanya 

dilakukan dengan kapal laut atau kapal udara. Bukti pengiriman barang 

diberikan oleh perusahaan pelayaran (shipping company) dalam bentuk 

dokumen yang lazim disebut Letter of Credit atau L/C. Semua pelaku/ 

lembaga yang terlibat dalam suatu transaksi ekspor-impor membuktikan 

kinerjanya dalam bentuk dokumen. Karena itu perdagangan internasional 

juga sering disebut dengan “perdagangan dokumen.” Dengan demikian, 

pengetahuan tentang perdagangan internasional dapat juga dilakukan 

melalui pengenalan tentang jenis dokumen, fungsi, serta para 

pelaku/lembaga yang mengeluarkan dokumen itu.  Jenis dokumen sebagai 

persyaratan ekspor dan lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Produsen  

 Kontrak Penjualan 

 Manufacturer Certificate 

 Instruktur Manual 

 Brosur 

2. Eksportir  

 Brosur 

 Offersheet 

 Sale’s Contract 

 Invoice 

 Consular Invoice 

 Packing List 

 Weight Note – Measurement List 
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 Letter of Indemnity 

 Letter of Subrogation 

 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

 Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu 

3. Bank 

 Akad Kredit 

 Letter of Credit 

 Surat Setoran Pajak (SPP) 

 Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) 

 Nota Perhitungan Pembayaran Wesel Ekspor 

4. Stasiun Karantina dan/atau Balai/Laboratorium Pembinaan dan 

Pengujian Mutu Hasil Perikanan  

 Health Certificate atau Sertifikat Kesehatan produk perikanan ekspor 

untuk tujuan konsumsi manusia; 

 Health Certificate atau Sertifikat Kesehatan produk perikanan ekspor 

untuk hama dan penyakit ikan atau media pembawanya. 

5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan (dh. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan) 

 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)  

Eksportir produsen/pengolah/unit pengolahan ikan yang akan 

melakukan kegiatan ekspor produk perikanan harus memiliki 

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).  SKP merupakan dokumen 

yang menyatakan bahwa unit pengolahan tempat produk perikanan 

diolah telah memenuhi standar kelayakan dasar penanganan/ 

pengolahan ikan atau Good Manufacturing Practices (GMP), dan 

prosedur operasi sanitasi standar atau Sanitation Standard Operating 
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Procedures (SSOP). Dalam proses mendapatkan SKP, maka Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi berkewajiban untuk melakukan 

kegiatan penilikan awal/pra inspeksi (pre inspection) atau Pra-SKP. 

Hal ini merupakan pembinaan terhadap perusahaan/unit 

pengolahan ikan sebelum institusi teknis yaitu Direktorat Pengolahan 

Hasil, Ditjen P2HP melakukan penilikan/inspeksi SKP lebih lanjut. 

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) merupakan salah satu 

persyaratan bagi unit pengolahan ikan/eksportir pengolah dalam 

memperoleh Health Certificate yang diterbitkan oleh LPPMHP. 

 

 
Gambar 1. Prosedur penerbitan SKP 

6. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan 

 Sertifikat HACCP dan Approval Number 

Proses Penerbitan Sertifikat HACCP dan Approval Number tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

PER.19/MEN/2010 tentang Sertifikasi Penerapan HACCP, maka 

eksportir produsen/ pengolah juga harus memiliki Surat 
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Keterangan Validasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points) apabila melakukan ekspor produk perikanan ke Amerika 

Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Persyaratan yang diperlukan dalam 

pengajuan HACCP antara lain: Surat Ijin Usaha Perdagangan/Akta 

Notaris Pendirian Perusahaan Bidang Pengolahan Hasil 

Perikanan/Ijin Usaha Perikanan (IUP); Tanda Daftar Usaha 

Perikanan, mendapatkan SKP hasil Pembinaan Ditjen P2HP, Buku 

Manual HACCP. Selengkapnya dapat dilihat di   

(http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_HAC

CP.pdf.) 

 

Gambar 2. Proses sertifikasi HACCP 

 
- Khusus untuk ekspor ke Uni Eropa termasuk Norwegia, China, 

Korea, Vietnam, Rusia dan Kanada, UPI harus didaftarkan dulu 

oleh Otoritas Kompeten Indonesia yakni Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada 

http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_HACCP.pdf
http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_HACCP.pdf
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Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor tersebut sebelum 

melakukan ekspor hasil perikanan. Syarat dan mekanisme 

pengajuan registrasi ke negara mitra selnegkapnya dapat dilihat 

di 

http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_Pend

aftaran_UPI.pdf.  

7. Usaha Jasa Transportasi (Freight  Forwarder) 

 Packing List 

 Measurement List 

 Weight Note 

8. Bea dan Cukai 

 Fiat (izin) muat barang 

9. Independent Surveyor 

 Certificate of Quality 

 Certificate of Weight 

 Chemical Analysis 

 Survey Report 

 Inspection Certificate 

 Test Certificate 

10. Perusahaan Asuransi 

 Cover Note 

 Insurance Policy 

11. BPEN, CBI, SIPPO, dan ITPC  

 General Information 

 Trade Promotion and Exibithion  

 Trade Mission 

 Trade Fairs 

 Trade Consultation 

12. Perusahaan Pelayaran (Shipping Company) (Carrier) 

 Mate’s Receipt (Resi Mualim) 

http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_Pendaftaran_UPI.pdf
http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_Pendaftaran_UPI.pdf
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 Bill of lading 

 Exept Bewijs (EB) 

 Claims Constatering Bewijs (CCB) 

13. Angkutan Udara 

 Airways Bill (AWB) 

14. Dinas Perdagangan Provinsi 

 Kuota produk perikanan 

 Surat Keterangan Negara Asal (SKA) atau Certificate of Origin 

 Angka Pengenal Ekspor (APE) 

 Angka Pengenal Impor Umum (API-U) 

 Angka Pengenal Impor – Terdaftar (Approved Traders) 

15. Kantor Pajak 

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

16. Kedutaan Negara Asing 

 Consular Invoice 

 Customs Invoice 

Dengan menguraikan para pelaku atau lembaga berwenang dan 

dokumen yang diterbitkannya, maka dapat kita pahami peranan masing-

masing instansi dalam menunjang kegiatan ekspor.  

 

8.3 Proses Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Setelah kita mengetahui para pelaku atau lembaga yang berwenang 

serta jenis-jenis dokumen yang diterbitkannya, maka kini kita coba 

menguraikan secara kronologis langkah-langkah yang diambil oleh masing-

masing pelaku/lembaga tersebut.  

Untuk memudahkan memahaminya, keseluruhan proses itu dibagi 

menjadi 4 (empat), yaitu: 

1. Sale’s Contract Process 

2. Letter of Credit Opening Process 

3. Cargo Shipment Process 
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4. Shipping Documents Negotiation Process  

Dengan mempelajari keempat jenis proses itu kiranya kita akan 

dapat memahami garis-garis besar praktek dan seluk beluk perdagangan 

Internasional, khususnya kegiatan ekspor dan impor barang. Tugas dan 

Fungsi Institusi yang berperan dalam prosedur Ekspor Perikanan 

berdasarkan urutan proses pengurusan dokumen dalam ekspor produk 

perikanan sebagai berikut: 

1. Bank 

2. Perusahaan Shipping (pelayaran samudera)/ pengangkutan 

3. Lembaga Penguji Mutu dan Sertifikasi Mutu  

4. Bea Cukai  

5. Dinas Perdagangan Provinsi 

6. Kementerian Perdagangan 

7. Kedutaan (Counsellor) 

8. Surveyor 

9. Agen Ekspor 

 

8.4 Persiapan Ekspor dan Kontrak  

Kegiatan ekspor dapat dibagi dalam dua kegiatan yaitu proses 

kegiatan di dalam negeri dan proses kegiatan diluar negeri. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ekspor: 

1. Eksportir akan menerima order (pesanan) jenis produk perikanan 

dengan jumlah dan kualitas yang diingini oleh pembeli/buyer luar 

negeri. 

2. Bank akan memberitahukan kepada eksportir bahwa pembeli atau 

buyer telah membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir . 

3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker pemilik 

barang/produsen (apabila eksportir sekaligus produser maka eksportir 

dapat langsung mempersiapkan barang melalui manajer produksi di 

unit pengolahan). 
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4. Eksportir melakukan pengepakan barang untuk diekspor (sea-worthy 

packing). Khusus untuk produk perikanan, dalam proses produksi 

sebelum produk disimpan pada umumnya sudah dipacking/atau 

dikemas. Apabila ada pesanan (order) maka dilakukan pengeluaran 

barang sekaligus pengepakan barang. Pada proses ini juga dilakukan 

pemeriksaan kode produksi dan lain-lain apabila dianggap perlu. 

5. Eksportir memesan (booking) ruangan kapal  dan mengeluarkan 

shipping order pada maskapai pelayaran. 

6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi 

ekspor yang berwenang. 

7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, dengan 

atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi. 

8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran. 

9. Eksportir menutup asuransi-laut dengan maskapai asuransi. 

10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya. 

11. Mengurus consular-invoice dengan trade councelor kedutaan negara 

importir. 

12. Menarik wesel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari 

negotiating bank. 

13. Negotiating bank mengirimkan shipping documents kepada 

principalnya negara importir. 

14. Eksportir mengirimkan shipping-advice dan copy shipping documents 

kepada importir.  

 

8.5 Prosedur Ekspor Secara Umum 

Prosedur ekspor barang secara umum dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Eksportir dan Importir mengadakan korespondesi/ negosiasi. Apabila 

terjadi kesepakatan dibuat kontrak dagang (sales contract). 

2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Opening 
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Bank di Luar Negeri. 

3. Opening Bank meneruskan L/C kepada Eksportir melalui 

Correspondent/Receiving Bank di Indonesia. 

4. Correpondent/Receiving Bank meneruskan/ memberitahukan L/C 

kepada Eksportir. 

5. Eksportir melakukan produksi dan penyiapan barang ekspor. 

6. Eksportir menghubungi maskapai pelayaran/penerbangan untuk 

pelaksanaan pengiriman barang. 

7. Apabila barang sudah siap ekspor, dan ada kepastian jadwal 

pengapalan, Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB) di instansi Bea & Cukai di pelabuhan muat. Pihak Bea & Cukai 

akan memfiat muat PEB untuk pemuatan ke atas kapal.  

8. Kegiatan pemuatan barang ke kapal. Apabila Importir mewajibkan 

barang ekspor harus disertai SKA, maka Eksportir mengurus dokumen 

Surat Keterangan Asal atau SKA (Certificate of Origin) pada Instansi 

Penerbit SKA dengan melampirkan dokumen-dokumen: foto copy PEB 

yang telah di fiat muat Bea & Cukai dan foto copy B/L. Adapun Instansi 

Penerbit SKA adalah : 

a) Dinas Perdagangan Provinsi  

b) Dinas Perdagangan Kabupaten  

c) KBN  

d) SPOPDI di Pulau Batam  

9. Eksportir melakukan negosiasi L/C kepada Correspondent/Receiving 

Bank, dengan membawa B/L negotiable, PEB yang difiat muat Bea & 

Cukai serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C. 

10. Correspondent/Receiving Bank mengirim dokumen-dokumen tersebut 

pada butir 8 dan melakukan penagihan L/C kepada Opening Bank di 

Luar Negeri.  

11. Opening Bank menyerahkan dokumen tersebut pada butir 8 kepada 

Importir untuk keperluan pengurusan pengeluaran barang dari 

pelabuhan serta penyelesaian kewajiban/tagihan oleh Importir.  
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12. Importir melaksanakan pengeluaran barang dari pelabuhan di dalam 

negeri 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur ekspor barang (DEPDAG, 2006) 

 

8.6 Prosedur Ekspor Hasil Perikanan  

Perlu dibedakan persyaratan ekspor produk perikanan dalam dua 

macam yaitu produk ekspor perikanan sebagai komoditi perikanan yang 

mematuhi terhadap persyaratan administrasi perdagangan internasional 

dan produk ekspor perikanan sebagai komoditi perikanan yang memiliki 

persyaratan khusus terkait pemenuhan aturan teknis sebagai produk 
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dengan tujuan untuk konsumsi manusia. Aspek persyaratan teknis ini perlu 

diketahui oleh para pelaku usaha, dan buku ini secara tidak langsung 

memberi gambaran penerapan Code of Conduct Responsible Fisheries. 

Dengan adanya buku ini diharapkan pelaku usaha perikanan tidak sekedar 

menjadi trader tetapi sebagai provider/supplier/ producer yang berbasis 

produksi dengan orientasi pemasaran.   

Alur prosedur dan persyaratan dokumen pendukung untuk 

keperluan ekspor hasil perikanan dapat digambarkan pada Gambar 4 

dibawah ini.  

 

Gambar 4. Alur proses ekspor hasil perikanan 

 Eksportir Agen 
(Cargo/Forwarder) 

 Eksportir Pedagang (Trader) 

 Eksportir Produsen/ 
Pengolah  

Penangkapan/ 

Pembudidayaan 
Ekspor 

• IUP dan SIPI (DKP) 

• ABK Asing (Kemnaker) 

• Ijin Kapal, dll (Kemhub) 

• IUP (Provinsi) 

• PMA dan Tenaga 
Kerja Asing (Pusat) 

• CITES (Kemhut) 

• IUP (Pemda dan Kemdag) 

• SKA (Dinas Perdagangan/Kemdag) 

• PEB (Bea Cukai - Kemkeu) 

• Good Manufacturing Practices/SKP (Ditjen P2HP 
– KKP) 

• HACCP-based Integrated Quality Management 
Programme              (BKIPM – KKP)  

• Approval Number (BKIPM – KKP, khusus Eropa) 

• Health Certificate (Lab yang ditunjuk) 

• DS 2031 (CA, khusus USA) 

• HC Bebas HPIK (Pusat Karantina Ikan, KKP) 

• CDS untuk Southern Bluefin Tuna (Pelabuhan 
Perikanan yang telah ditunjuk oleh Dirjen PT, 
KKP) 

• Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, untuk produk ke 
UE (Pelabuhan Perikanan yang telah ditunjuk 
oleh Dirjen PT, KKP) 
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9. Profil Pasar Belanda 

Hubungan dagang Indonesia dan Belanda telah berlangsung lama 

sejak abad ke 17 sejak masuknya kolonial Belanda ke Indonesia untuk 

mencari rempah-rempah. Belanda adalah negara dataran rendah dengan 

sekitar seperempat dari wilayahnya pada atau di bawah permukaan laut. 

Banyak bagian dari Belanda dilindungi dari banjir oleh tanggul dan dinding 

laut dan banyak lahan telah direklamasi dari laut. Belanda memiliki garis 

pantai yang panjang dengan Laut Utara dan berbatasan dengan Belgia ke 

selatan dan Jerman ke timur. Sektor yang paling penting dari perekonomian 

Belanda pada tahun 2014 adalah administrasi publik, pertahanan, 

pendidikan, kesehatan manusia dan aktivitas kerja sosial (22,4%), grosir dan 

perdagangan ritel, transportasi, akomodasi dan makanan layanan (19,8%) 

dan industri (16,9% ). 

 Belanda adalah termasuk importir hasil perikanan terbesar  ke-6 di 

UE  untuk ikan segar, dingin, dan beku yang tahun 2014 nilai impornya 

mencapai USD 4.347 juta  (HS 03 dan 16) atau sekitar 6,5 % dari total impor 

seafood UE.  Sedangkan datan BPS Belanda mengimpor seafood dari 

Indonesia  lebih dari USD 106 juta  atau  2,4 % dari total impornya di tahun 

2014. Dari Indonesia Belanda banyak mengimpor produk perikanan 

terutama udang, tuna dan tilapia. 

 Belanda memiliki posisi dan tradisi kuat dalam perdagangan produk 

perikanan di UE. Belanda sebagai negara kecil, me-reekspor produk 

perikanan yang berasal dari dari negara sedang berkembang, dan 

mendistribusikannya ke negara-negara UE dan di luar UE seperti Jerman, 

Ceko, Rusia dll. 

 Perkembangan perdagangan hasil perikanan Indonesia dan 

Belanda dalam kurun waktu implementasi Mix Economic Comission (MEC) 

tahun 2007-2014 nyata dan semakin membaik yang berdampak pada 

neraca perdagangan yang positip bagi Indonesia.  Hal ini dapat dilihat 
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semakin meningkatnya ekspor produk perikanan Indonesia ke Belanda.  

Pada tahun 2007 volume ekspor mencapai 10.640 ton senilai USD 

31.355.968 dan tahun  2011 volume ekspor sebesar  7.840 ton dengan 

nilainya USD 50.728.680 dan tahun 2012 sedikit turun volumenya menjadi 

7.813 ton dan nilai USD 50.679.073.  Sedangkan tahun 2013 volumenya 

meningkat  menjadi 12.236 ton  dan nilai US 78.700.124 dan Tahun 2014 

meningkat lagi volumenya menjadi 14.674 ton senilai USD 106.015.274. 

Volume ekspor produk perikanan Indonesia ke Belanda berfluktuasi namun 

selama periode 2007-2014 masih naik atau tumbuh rata-rata 7,76 % 

pertahun dan  dalam nilai tumbuh 21,28 %. 

Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke Kerajaan 
               Belanda, Tahun 2011-2014 

No. Tahun 
Ekspor 

Volume (Kg) Nilai (USD) 

1 2007 10.640.264 31.355.968 

2 2008 12.914.931 47.395.972 

3 2009 13.411.274 51.021.918 

4 2010 10.391.759 48.886.252 

5 2011 7.839.960 50.728.680 

6 2012 7.813.064 50.679.073 

7 2013 12.236.372 78.700.124 

8 2014 14.674.422 106.015.274 

Sumber : BPS dan telah diolah Ditjen P2HP KKP 

 
9.1 Peraturan food safety Kerajaan Belanda 

Kerajaan Belanda merupakan salah satu anggota Uni Eropa sejak 1 

Januari 1958. Peraturan-peraturan tentang keamanan pangan di Belanda 

telah diharmonisasikan ke dalam European Common Policy sehingga 

peraturan keamanan pangan yang berlaku di Belanda merupakan bagian 

integral dari kebijakan Komisi Eropa. 

Landasan utama peraturan Uni Eropa dalam menangani produk 

perikanan tertuang dalam Council  Directive 91/493/EEC yang khusus 
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mengatur tentang produk perikanan baik peraturan bagi negara anggota 

(Member States) Uni Eropa dan juga terhadap negara ketiga (yang bukan 

Uni Eropa atau bukan produk Uni Eropa) atau Approved Countries. 

Beberapa peraturan impor bahan pangan, peraturan pangan termasuk 

produk perikanan di Uni Eropa adalah sebagai berikut: 

1. Commission Regulation EC 852/2004 on the hygiene of foodstuff 

2. EC 178/2002 on General principles and requirements of food law, 

establishing the European food safety authority and laying down 

procedures in mattres of food safety  

3. EC 882/2004 on official control performed to ensure the verification of 

compliance with feed and food law animal health and animal welfare 

rules 

4. EC No.2074/2005 laying down implementing measure for certain 

products under regulation (EC No. 853/2004, 854/2004, 882/2004, 

852/2004 

5. Regulation 2377-90 on maximum residue limits 

6. Regulation No.853/2004 on specific hygiene rules for food of animal 

origin 

7. EC No.466/2001 “setting maximum levels for certain contaminants in 

foodstuff (Heavy metals). 

8. EC No.2073/2005 on microbiological Criteria for foodstuff. 

Semua Peraturan Uni Eropa (EU Regulations) dapat diakses melalui 

website: www.europa.eu.int. Selain itu beberapa peraturan yang 

dikembangkan diuraikan sebagai berikut : 

1. Directive 92/48 concerning minimum hygiene rules on board fishing 

vessels;  

2. Decision 94/356 to implement an own-check system (HACCP);  

3. Decision 93/140 concerning parasites (visual inspection, non-

destructive method);  

4. Decision 93/351 concerning the maximum level of mercury;  

http://www.nmfs.noaa.gov/trade/EUCONTENTS.htm
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5. Directive 95/71/EC modifying the annex of the Directive 91/493;  

6. Decision 95/149 fixing TVB-N level for certain species; 

7. Decision 93/51 fixing microbiological criteria for cooked crustaceans 

and molluscs;  

8. Regulation 2001/466/EC setting maximum levels for certain 

contaminants in foodstuffs, last amended by Commission Regulations 

2001/2375/EC and 2002/221/EC; 

9. Directive 2001/22/EC laying down the sampling methods and the 

methods of analyzing for the official control of the level of lead, 

cadmiun, mercury and 3-MCPD in foodstuffs;  

10. Directive 2001/13/EC on the approximation of the laws of the Member 

States relating to the labelling, presentation and advertising of 

foodstuffs;  

11. Decision 2001/183/EC laying down the sampling plans and diagnostic 

methods for the detection and confirmation of certain fish diseases and 

repealing Decision 92/532.  

12. Commission Decision 2002/225/EC laying down detailed rules for the 

implementation of Council Directive 91/492/CEE as regards the 

maximum level and the methods of analysis of ertain marine biotoxins 

in bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods. 

13. Commission Decision 2002/226/EC establishing special health checks 

for the harvesting and processing of certain bivalve molluscs with a 

level of Amnesic Shellfish Poison (ASP) exceeding the limits laid down 

by Council Directive 91/492/CEE.  

14. Commission Regulation 2001/2065/EC laying down detailed rules for 

the application of Council Regulation 104/2000/EC as regards 

informing consumers about fishery and aquaculture products.  

Kewajiban dari pengolah, buyer dan competent authority dari 

negara pengekspor yang akan melakukan ekspor produk perikanan ke Uni 

Eropa dapat diuraikan sebagai berikut:  
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a) Pengolah (Unit Pengolahan/perusahaan/eksportir) harus menerapkan 

dan memantau kegiatan pengolahan berdasarkan: 

 article 3 sampai 6 dari EC 852/2004, secara umum kewajiban bagi 

perusahaan untuk mengawasi atau memonitor keamanan pangan 

produk dan proses pengolahan yang menjadi tanggung jawabnya 

 Menerapkan keadaan umum hygienic primary production article 4.1 

dan PART A annex I dari EC 852/2004 

 Menerapkan persyaratan detail (detail requirements) setelah primary 

production (article 4.2 dan Annex II EC 852/2004) 

 Persyaratan Mikrobilogi pada Article 4.3 EC 852/2004 dan EC 

No.2073/2005 

 Menerapkan prosedur prinsip-prinsip HACCP (article 5 dari EC 

852/2004) 

 Unit pengolahan harus teregistrasi sesuai article 6 dari EC 852/2004 

b) Buyer/Importer (food business operators importing products) 

melaksanakan pengawasan sesuai dengan persyaratan EC 853/2004, 

dan harus menjamin bahwa produk-produk tersebut : 

 Berasal dari negara ketiga atau dari wilayah dari negara ketiga yang 

sudah terdaftar di Uni Eropa. 

 Berasal juga dari unit pengolahan/perusahaan yang terdaftar atau 

memiliki approval number. 

 Telah memiliki dan menerapkan sistem penanganan dan pengolahan 

yang sehat atau identitas lainnya yang baik (health or identification 

mark) 

 Sistem dan persyaratan kesehatan dalam praktek penanganan dan 

pengolahan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan 

oleh Competent Authority dari negara ketiga. 

 Produk dan dokumen dapat diperiksa di border inspection posts 

 Menerapkan persyaratan kesehatan (health requirement) sesuai 
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Directive 2002/99/EC. 

c) Pemerintah (Competent Authority) di negara pengekspor 

 Competent Authority melakukan pengawasan (Official Control) yang 

memenuhi kriteria yang tercantum dalam EC 882/2004 

 Competent Authority mengawasi perusahaan yang diberi 

kewenangan untuk ekspor ke Uni Eropa agar tetap memenuhi 

European Community Requirements 

 Competent Authority mempertahankan, memperbaharui dan 

selanjutnya mengkomunikasikan kepada Komisi Eropa mengenai 

perusahaan yang memenuhi atau tidak lagi memenuhi European 

Community Requirements.  Competent Authority melakukan ini 

sesuai dengan Article 12 paragraf 2 EC 854/2004 

 Sertifikat-sertifikat yang dipersyaratkan harus diterbitkan sebelum 

pengapalan atau meninggalkan pelabuhan.  

 
Tabel 2. Peraturan dan petunjuk baru Uni Eropa tentang higienis dan 
pengepakan pangan 

Pengemasan Peraturan/Petunjuk Mencakup 

Higienis 1 Peraturan Komisi Eropa 
852/2004 tentang Bahan 
Makanan yang higienis  

Persyaratan umum 
produksi primer, 
persyaratan teknis, 
HACCP, 
pendaftaran/pengakuan 
usaha makanan, petunjuk 
nasional untuk praktek 
yang baik. 

Higienis 2 Peraturan Komisi Eropa 
853/2004 yang 
menempatkan aturan 
Higienis yang spesifik 

Aturan higenis yang 
spesifik untuk makanan 
dari asal hewan 
(pengakuan dari  
perusahaan, kesehatan 
dan identifikasi 
penandaan, impor, 
informasi rantai pangan) 
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Higienis 3 Peraturan Komisi Eropa 
854/2004 menempatkan 
aturan spesifik untuk 
organisasi kontrol resmi 
terhadap produk hewan asal 
yang dimaksudkan untuk 
konsumsi manusia.  

Aturan secara rinci untuk 
organisasi dari kontrol 
resmi pada produk asal 
hewan (metode untuk 
menguji kepatuhan 
dengan Higenis 1 & 2 dan 
hewan dengan peraturan 
produk 1774/2002) 

Higienis 4 Peraturan Komisi Eropa 
882/04 menempatkan aturan 
kesehatan berkenaan dengan 
produksi, pengolahan, 
penyaluran dan pemasukan 
produk dari asal hewan. 

Sertifikasi  hewan, sesuai 
dengan aturan Uni Eropa.  

Higienis 5 Parlemen Eropa dan 
Petunjuk Dewan 2004/41/EC 
yang mencabut 17 Petunjuk 
yang ada 

 

 

9.2 Pengawasan di Pelabuhan Masuk atau Port Entry (Border Control) 

Para eksportir perlu mengetahui bagaimana proses pengawasan 

produk yang masuk ke pasar Uni Eropa, hal ini agar para eksportir dapat 

melakukan perkiraan waktu berangkat dan tiba, biaya penundaan dan 

pemeriksaan, dan lain-lain. Pada prinsipnya pengecekan ini sesuai dengan 

Commission Decision 2009/821/EC, dan pemeriksaaan pengapalan 

(Inspections of consignments) yang berasal dari negara ketiga harus 

dilakukan pada semua pengapalan (all consignments) pada saat pertama 

kali masuk ke wilayah Uni Eropa (E.U. territory) dan diperbolehkan oleh pos 

pengawasan perbatasan/pintu masuk (approved border inspection posts).  

Aturan Komisi Eropa 97/78/EC tanggal 18 December 1997 

menempatkan prinsip yang berkaitan dengan organisasi pengujian hewan 

terhadap produk yang masuk ke Uni Eropa dari negara ke-3.  Di bawah 

pemeriksaan yang sangat teliti dengan pengawasan dari Komisi Eropa, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0821:EN:NOT
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aturan ini akan berlaku jika secara sangat spesifik ditujukan kepada 

organisasi pengawasan resmi yang memeriksa pakan dan makanan yang 

berasal dari hewan. Aturan ini mensyaratkan bahwa semua produk asal 

hewan yang diimpor menuju Uni Eropa dari negara-negara ketiga harus diuji 

pada Border Inspection Post (BIP), tempat pemeriksaan di pelabuhan 

masuk/perbatasan yang diakui untuk melakukan pengujian sesuai dengan 

legislasi Uni Eropa. Berdasarkan Keputusan Komisi Eropa Nomor 821/2009, 

sampai saat ini terdapat 300 BIP di seluruh kawasan Uni Eropa.  

 

9.3 Pengecekan di Border Inspection Post (BIP) 

Di BIP ini, ada tiga tipe utama dari pengecekan hewan atau produk 

makanan/perikanan pada keseluruhan pengiriman, dokumentasi, identitas 

dan secara fisik. 

1. Dokumentasi 

Pengecekan dokumentasi dilaksanakan pada keseluruhan 

pengiriman. Ini berkaitan dengan pengecekan dokumentasi hewan yang 

tepat (termasuk sertifikat kesehatan) yang ada dan sudah dilengkapi secara 

tepat. 

Tabel 3. Tempat-tempat  pemeriksaan di BIP Uni Eropa 

Negara 
Nomor tempat tempat pemeriksaan 

Pelabuhan 
laut 

Kereta Jalan Pelabuhan 
udara 

Total 

Austria - - - 2 2 

Belgium 3 - - 7 10 

Bulgaria 1  1  2 

Cyprus 1 - - 1 2 

Czech Republic - - - 1 1 

Denmark 11   2 13 

Estonia 3 - 2 - 5 

Finland 2 - 1 1 4 

France 18 -  13 31 
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Germany 11   12 32 

Greece 2 2 4 2 10 

Hungary - 3 3 1 6 

Ireland 1 - - 2 3 

Italy 29   20 49 

Latvia 4 2 4 - 10 

Lithuania 4 3 5 1 13 

Luxembourg - - - 2 2 

Malta 2 - - 1 3 

Netherlands 11 - - 4 15 

Poland 5 1 6 1 13 

Portugal 10 - 6 5 21 

Romania 2  9 2 13 

Slovakia - 1 2 2 5 

Slovenia 1 1 3 1 6 

Spain 34 - - 27 61 

Sweden 3 - - 4 7 

United Kingdom 14 - - 13 27 

 133 11 35 99 300 
Sumber: Annex I List of Border Inspection Posts, Keputusan Komisi Eropa No. 821/2009  

 

2. Identitas 

Setiap pengiriman ditujukan untuk pengecekan identitas untuk 

menguji bahwa pengiriman sesuai dengan apa yang digambarkan dalam 

dokumen dan pengecekan tanda sehat yang menunjukkan secara khusus 

identitas negara dan perusahan yang bersangkutan. 

Tabel 4. Pengecekan pengiriman pada tempat perbatasan/ pelabuhan 
masuk di Uni Eropa 

Pengiriman yang 
tidak mencapai 
kontainer 

Pengecekan pada beberapa kemasan untuk menjamin 
bahwa materai, tanda resmi dan tanda sehat 
menunjukkan negara tersebut dan perusahaan asal ada 
dan sesuai dengan sertifikat atau dokumen.  

Pengiriman yang 
tiba pada 
kontainer dengan 

Pengecekan dokumen dan identitas untuk semua 
pengiriman. Beberapa mungkin membutuhkan untuk 
tidak dibuka untuk melengkapi identitas pengecekan 
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cap resmi yang diberikan oleh cap resmi yang sudah digunakan 
oleh negara pengirim dan jumlah cap tercatat jelas 
dalam sertifikasi hewan resmi. 

Pengiriman yang 
tiba pada 
kontainer dengan 
tidak ada cap 
resmi 

Jika cap resmi sudah tidak digunakan,atau ada keraguan 
apakah jumlah cap dicatat oleh petugas hewan yang 
syah, kontainer akan dapat dibuka dan pengecekan 
dilakukan pada kemasan untuk menjamin bahwa 
matere, tanda sehat dan tanda-tanda lainnya 
menunjukkan negara tersebut dan perusahaan asal ada 
dan sesuai dengan sertifikat atau dokumen. 

 
3. Fisik 

Pada prinsipnya, pengecekan fisik diperlukan atas seluruh 

pengiriman. Bagaimanapun, untuk mayoritas produk dimana aturan impor 

diselaraskan secara penuh, pengecekan fisiknya dilaksanakan pada 

persentase pengiriman. Persentase bervariasi sesuai dengan produk dan 

negara asal (Tabel 5). Pengecekan fisik melibatkan pemeriksaan kandungan 

dari pengiriman untuk menjamin bahwa tidak ada resiko bagi kesehatan 

publik atau hewan atau kerusakan mutu. Ini mungkin juga melibatkan 

pengambilan sampel bagi uji laboratorium. 

Tabel 5. Kesimpulan dari pengecekan fisik di BIP (Dec 94/360/EC) 
Kategori I - 20 % dari Pengiriman pada: 

Produk ikan dalam kontainer yang dipateri/ditutup rapat rapat (tabel pada 

suhu jenuh), ikan segar/beku, produk produk perikanan kering/diasinkan 

Kategori II - 50 % dari pengiriman untuk: 

Produk perikanan lainnya selain dalam Kategori I dan kerang kerangan 

bivalve 

Kategori III - minimum 1 %  - maximum 10 % dari semua pengiriman untuk: 

Tidak ada produk perikanan dalam kategori ini. 

Pengecekan fisik pada produk dari hewan dikategorikan produk 

hewan yang diimpor dan tingkat sampel yang dibutuhkan. Beberapa negara 

memiliki pengaturan khusus dengan Uni Eropa. Tabel 9.4. menyimpulkan 

situasi untuk ikan dan produk terkait.  
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Beberapa negara yang sebagai contoh ada dalam pengecualian, 

pengecekan hewan tidak disyaratkan bagi produk perikanan dari Iceland 

dan tidak selalu disyaratkan untuk produk hewan apapun dari Norwegia dan 

Kepulauan Faroe. Sebagai hasil pengecekan tersebut, pengiriman mungkin 

dikirim untuk pengujian lebih lanjut. Keputusan profesional dari para 

pemeriksa akan menunjukkan pengujian yang dilaksanakan, sebagai 

contoh: histamin dan logam berat untuk tuna, bakteri khusus yang 

bervariasi untuk varietas dari produk yang beresiko, atau residu antibiotika 

dan malachite green untuk ikan yang dibudidayakan. Uji yang bukan 

menurut Undang-undang bagi residu juga dilaksanakan secara periodik 

untuk kimiawi seperti obat-obatan hewan. 

Ada juga aturan umum  pengambilan sampel secara acak sebanyak 

1-5 %. Hal ini khusus untuk analisis organisme indikator seperti E. coli dan 

faecal coliforms daripada uji yang lebih spesifik seperti yang sudah 

disebutkan. Saat ini, sampel ditujukan bagi panca indera (organoleptik), 

kimiawi (histamine, mercury, Total Volatile Bases TVB-N, dll.) atau biologi 

(total tumbuhan, organisme indikator, parasit, dll.). Sebagian besar standar 

dan kriteria pengujian microbiologi masih belum diharmonisasikan diantara 

anggota Uni Eropa kecuali untuk ikan dan produk perikanan berikut ini: 

Salmonella dan E. coli dalam kerang-kerangan bivalva hidup, 

echinodermata, tunicates dan gastropoda; RNA bacteriophages dalam 

kerang-kerangan bivalva hidup, dan Salmonella, S. aureus, E. coli dan Vibrio 

parahaemolyticus dalam krustacea/udang yang dimasak dan 

kekerangan/mollusca (Keputusan 93/51/EEC dan Instruksi 91/492). 

Akibatnya beberapa negara anggota Uni Eropa menggunakan kriteria 

mikrobiologi yang berbeda untuk seafood lainnya, yang menciptakan 

kebingungan diantara para eksportir yang mana standar atau kriteria untuk 

diikuti. Legislasi selanjutnya yang masih dibahas dan saat ini dalam bentuk 

draft diperkirakan mengatasi masalah ini. Sekali masalah pengiriman 

teridentifikasi di perbatasan, negara anggota memiliki kewajiban untuk 
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memberitahukan seluruh anggota lainnya penyebab permasalahan 

tersebut melalui Rapid Alert System/sistem peringatan dini dari Uni Eropa. 

 

9.4 Otoritas Keamanan Produk Pangan dan Konsumen Belanda (NVWA) 

Tugas dari Otoritas Keamanan Produk Pangan dan Konsumen 

(NVWA) Belanda  atau The Netherlands Food and Consumer Product Safety 

Authority adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan. 

Monitoring produk pangan dan konsumen untuk melindungi kesehatan 

masyarakat dan kesehatan  serta kesejahteraan hewan. Otoritas NVWA 

mengontrol rantai produksi secara keseluruhan, dari bahan baku dan 

pengolahan sampai produk akhir dan konsumsi. 

Otoritas Keamanan Produk Pangan dan Konsumen Belanda adalah 

lembaga independen di bawah Kementerian Urusan Ekonomi dan agen 

pengiriman untuk Departemen Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga. 

Tiga tugas utama dari otoritas NVWA yaitu pengawasan, penilaian 

risiko dan komunikasi risiko. Kegiatan penting lainnya adalah insiden dan 

manajemen krisis serta saran kebijakan untuk Menteri Urusan Ekonomi. 

Sebuah bagian penting dari pekerjaan melibatkan penghubung dengan 

departemen lain. Mempertahankan kontak internasional juga sangat 

penting. 

Otoritas Keamanan Produk Pangan dan Konsumen Belanda (NVWA) 

memantau kesehatan hewan dan tumbuhan, kesejahteraan hewan dan 

keamanan pangan serta produk konsumen, juga memberlakukan hukum 

alam. Konsumen harus dapat mengandalkan keamanan pangan dan produk 

lainnya, sehingga bisnis mampu untuk mematuhi peraturan nasional dan 

internasional, dan NVWA memastikan bahwa dunia usaha melakukan hal 

ini. NVWA juga memverifikasi apakah hewan dan alam diperlakukan dengan 

baik. NVWA mengidentifikasi mana risiko bagi manusia, hewan dan alam 

yang terbesar. NVWA menilai risiko ini dan mengambil tindakan jika 
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diperlukan. Penegakan NVWA difokuskan pada bagaimana mempengaruhi 

perilaku untuk mencapai kepatuhan. NVWA melakukan ini misalnya dengan 

cara inspeksi, komunikasi dan pemeriksaan pendahuluan. NVWA juga 

memiliki peran penting dalam inspeksi ekspor dan  impor produk di Eropa. 

Kantor independen untuk penilaian risiko dan penelitian Belanda 

(BuRo) menyampaikan rekomendasi kepeda Menteri Pangan dan 

Keamanan Produk Konsumen dan Kesehatan & Kesejahteraan hewan. 

NVWA juga memiliki jasa Intelijen dan Investigasi (NVWA-IOD) yang 

berfokus pada kejahatan internasional terorganisir. 

Konsumen harus dapat mengandalkan keamanan pangan mereka. 

NVWA mengawasi hal ini. NVWA memantau bisnis terakreditasi dalam 

produksi, pengolahan dan distribusi daging. Sekitar 10.000 bisnis di Belanda 

memproduksi, mengimpor, mendinginkan atau mengangkut produk 

pangan dan ada sekitar dua ratus rumah pemotongan hewan dan hampir 

lima ratus kamar pemotongan. Keselamatan dan traceability produk daging 

adalah tanggung jawab sektor. NVWA memverifikasi apakah bisnis ini dan 

produk mereka memenuhi persyaratan hukum, dan juga prosedur mereka. 

NVWA juga memverifikasi apakah produk bebas dari patogen, polutan atau 

karsinogen. NVWA juga mengawasi regulasi pelabelan. Di Belanda, sekitar 

100.000 usaha menjual produk pangan langsung ke konsumen. NVWA 

memonitor apakah bisnis ini bekerja sesuai dengan aturan sanitasi dan 

kebersihan yang ketat dan bahwa mereka bekerja dengan aman dengan 

pangan sehingga tidak ada ancaman dari zat-zat berbahaya atau mikro-

organisme. NVWA memantau keamanan pangan dan sanitasi di produsen 

pangan dan pada susu serta produsen telur pada bisnis impor dan 

transportasi. NVWA menegakkan kepatuhan dengan batas hukum untuk 

produk perlindungan tanaman, polusi dan jika perlu untuk dimodifikasi 

secara genetik organisme. Selain itu NVWA memantau 4.000 bisnis di sektor 

pakan ternak dan NVWA Kantor lembaga penelitian independen untuk 

penilaian risiko dan penelitian (Buro) melakukan penelitian mikro-
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organisme patogen. Dalam rantai perikanan kita mengawasi keamanan 

pangan dan keberlanjutan, misalnya dengan mengendalikan fasilitas 

onboard dan kuota penangkapan ikan. 

Pangan yang aman sangat penting, sehingga motto NVWA untuk 

pelanggar adalah: 'Meningkatkan atau bisnis Anda ditutup'. 

Produk pangan bukan satu-satunya barang yang dapat 

menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat; konsumen produk 

juga harus diperiksa untuk keselamatan. Kosmetik misalnya mungkin 

mengandung bakteri atau karsinogen. Mainan anak-anak diperiksa untuk 

kontaminasi dengan berbasis cat, dan mainan untuk anak di bawah 3 

diperiksa untuk bagian yang longgar. NVWA mengawasi regulasi Eropa dan 

Pangan serta Komoditas. UU Belanda menetapkan standar untuk artikel 

konsumen. Ini juga berlaku untuk atraksi taman bermain, tekstil, bahan 

kimia rumah tangga, tato, korek api, kemasan bahan, produk listrik dan 

peralatan gas. NVWA melindungi konsumen terhadap produk yang dapat 

menyebabkan cedera atau masalah kesehatan. Produk berpotensi risiko 

keselamatan atau kesehatan tidak dapat diperjualbelikan di pasar. 

Pengawasan NVWA adalah terutama berfokus pada proses dan sistem 

operasi, memeriksa untuk melihat apakah produk yang yang dibeli dan 

kemudian diperdagangkan aman. Jika tidak, NVWA akan menghapus 

produk dari pasar secepat mungkin. NVWA membuat perjanjian yang jelas 

dengan bisnis yang mengikuti aturan, jadi NVWA dapat menghabiskan lebih 

banyak waktu mengendalikan bisnis-bisnis yang tidak selalu sesuai dengan 

peraturan. 

Banyak produk konsumen yang tidak diproduksi di Belanda, tapi 

diimpor dari Tenggara Asia dan daerah lainnya. Ini membutuhkan 

pendekatan internasional untuk pengawasan, untuk itu NVWA bekerja 

sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan negara-negara di luar 

Uni Eropa. 
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Jika situasi menuntut hal itu, NVWA menyediakan informasi 

tentang penggunaan yang aman dari produk dan kenaikan gaji kesadaran 

risiko dalam kampanye informasi konsumen publik. Dalam kasus ekstrim ini 

mungkin melibatkan penarikan kembali produk yang tidak aman dari 

konsumen.  

Lingkungan kita harus tetap bersih dan air minum murni. Itulah 

sebabnya NVWA ingin melihat sebagai beberapa produk kimia mungkin 

dalam produk perlindungan tanaman. Produk tersebut kadang-kadang 

diperlukan untuk menjaga efek merusak dari penyakit tanaman, hama dan 

gulma dalam batas yang dapat diterima. Produk-produk perlindungan 

tanaman yang digunakan harus diizinkan di Belanda. Mereka harus dicegah 

mengkontaminasi air tanah dan tanaman lainnya. Kepemilikan, penjualan 

dan penggunaan produk perlindungan tanaman secara ketat diatur. NWWA 

melakukan pemeriksaan di tingkat petani, usaha pertanian, bisnis impor, 

organisasi pemerintah, ritel dan bisnis grosir. 

Dalam hal hewan Belanda menghasilkan kotoran lebih tanah dapat 

menyerap tanpa merusak tanah. Jumlah hewan petani dapat menjaga 

karena itu terbatas. Untuk lebih melindungi tanah, air permukaan dan 

kualitas udara, diberlakukan aturan penggunaan pupuk dan perdagangan. 

NVWA mengontrol apakah pupuk kandang telah diproses pada waktu yang 

tepat dan jumlahnya berada dalam batas-batas hukum, termasuk 

pemeriksaan di bisnis transportasi dan prosesor. Cagar alam dan spesies 

tanaman dan hewan yang rentan dilindungi pada skala global. The NVWA 

melakukan pemeriksaan untuk mencegah orang dari perdagangan 

tumbuhan atau spesies hewan yang terancam punah di bawah perjanjian 

CITES. NVWA juga memantau setiap kegiatan yang dilarang yang merusak 

cagar alam. Spesies hewan dan tumbuhan yang tidak asli Belanda, seperti 

nyamuk harimau atau ambrosia, bisa membahayakan kesehatan manusia, 

hewan dan tanaman. 

NVWA membantu dalam menjaga spesies ini di bawah kontrol. 
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Sebuah tim khusus mengumpulkan keahlian, dan menyarankan dan 

mengkoordinasikan kegiatan pengendalian. 

Alkohol dan tembakau berbahaya bagi kesehatan, sehingga 

pembatasan ditempatkan pada iklan tembakau, merokok di tempat umum 

dan penggunaan alkohol. Di Belanda larangan merokok di bar, hotel dan 

restoran menjadi efektif pada tanggal 1 Juli 2008. Inspektur NVWA 

mengontrol sesuai dengan aturan. Survei telah menunjukkan bahwa 

merokok di bar, restoran dan hotel adalah menurun. Anak di bawah umur 

di bawah usia 16 tidak diperbolehkan untuk membeli produk tembakau. 

Komposisi dan pelabelan produk tembakau juga diatur. Sejak tahun 

2002, dihulirkan kemasan tembakau, rokok, cerutu dan pipa tembakau 

harus diberi label dengan peringatan dari efek merusak dari merokok. 

Kemasan rokok juga harus menyatakan tingkat tar, nikotin dan karbon 

monoksida. NVWA menguji produk tembakau dijual di Belanda dengan 

sampling di pabrik-pabrik, usaha impor dan penjualan poin. Di laboratorium 

NVWA dilakukan kajian komposisi produk dan NVWA melihat apakah label 

memiliki semua informasi yang diperlukan. 

Konsumsi alkohol yang berlebihan menyebabkan masalah fisik dan 

sosial. Pemerintah ingin untuk membatasi penggunaan minuman 

beralkohol dan mencegah usia muda dari minum alkohol. Untuk itu ada 

peraturan tempat penjualan alkohol di bawah Perizinan dan Catering. Sejak 

1 Januari 2013, dewan bertanggung jawab untuk pangsa utama 

pemantauan, seperti memeriksa batas usia dan kondisi memungkinkan.  

Menjaga hewan yang sehat sangat penting. Di Eropa, Belanda 

adalah eksportir terbesar ternak. Bisnis seperti petani ternak (lebih dari 

50.000), transporter hewan (400), operator pusat koleksi (60) dan lokasi 

cuci (350), importir dan produsen produk hidup seperti semen, embrio dan 

penetasan telur menjadi keharusan karena itu memenuhi standar hukum. 

Ada juga peraturan mengenai tata letak bisnis. NVWA mengawasi 
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kepatuhan sesuai dengan aturan. Topik penting adalah penggunaan obat-

obatan hewan. Untuk menjamin kesehatan manusia dan hewan, produsen 

ternak harus membatasi mereka menggunakan obat hewan. Bakteri dapat 

menjadi resisten terhadap hal-hal seperti antibiotik dan melaluirantai 

pangan, ini dapat memiliki konsekuensi untuk perawatan kesehatan 

masyarakat. NVWA mengawasi penggunaan obat-obatan hewan dengan 

hati-hati. 

Kesejahteraan hewan dapat berisiko di berbagai tempat: di 

peternakan, dengan orang-orang yang menjaga mereka sebagai hobi, di 

laboratorium, selama transportasi dan di rumah jagal. Mengikuti peraturan 

bagaimana orang harus memperlakukan hewan. NVWA memeriksa 80.000 

bisnis dan setiap tahun NVWA mempublikasikan laporan tentang pengujian 

hewan. Paling mencolok adalah kesejahteraan hewan selama transportasi. 

Beberapa aspek kesejahteraan, seperti durasi perjalanan, beban 

diperbolehkan, pasokan air minum dan kontrol suhu tunduk pada peraturan 

Eropa. NVWA memeriksa di awal rute ekspor dan selama transportasi. 

Dalam kasus pelanggaran serius NVWA bisa memberlakukan denda. 

Menyembelih hewan juga harus tunduk pada peraturan; sebelum 

disembelih, hewan harus memiliki tempat yang layak dan pengobatan, dan 

mereka juga harus tunduk prosedur yang memadai dan menakjubkan. Jika 

menakjubkan tidak terjadi, ada persyaratan tambahan. Dokter hewan 

NVWA mengawasi kepatuhan dengan kondisi kesejahteraan tersebut.  

Alamat NVWA: 

Catharijnesingel 59 

3511 GG Utrecht 

Postal address 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

T: (088) 223 33 33 

F: (088) 223 33 34 
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E: info@nvwa.nl 

www.nvwa.nl 

 

9.5 Strategi penegakan  

Strategi penegakan didasarkan pada kepatuhan dalam arti 

kepatuhan sukarela dengan hukum dan peraturan oleh bisnis, lembaga dan 

konsumen. Pendekatan NVWA untuk bisnis dan konsumen ditandai dengan 

prinsip kepercayaan kecuali ada pelanggaran. NVWA bekerja dengan 

pendekatan risiko berorientasi, berdasarkan pengetahuan dan kerjasama 

dengan sektor ini dan pada yang mempengaruhi perilaku. 

Metode penegakan: 

 penyediaan layanan 

 komunikasi penegakan 

 pengawasan horisontal 

 pengawasan represif 

 penyelidikan 

Metode atau metode yang dipilih tergantung pada sektor atau 

bisnis di bawah pengawasan. NVWA bekerja sesuai dengan pendekatan 

yang berbeda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Ini meliputi 

penentuan metode penegakan yang akan digunakan, tergantung pada 

risiko, perilaku kepatuhan dan perkembangan dalam sektor ini. 

 
9.6 Rapid Alert System (Sistem Peringatan Dini) 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) untuk makanan dan 

pakan semula ditetapkan menurut Pasal 8 dari Instruksi 92/59/EEC (diganti 

dengan Instruksi 2001/95), instruksi tersebut tentang keamanan produk 

secara umum.  Produk-produk dalam hal ini mencakup “semua produk 

mencakup konteks penyediaan jasa yang dimaksudkan bagi konsumen...” 
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sehingga Instruksi ini jauh lebih luas daripada makanan dan pakan. Instruksi 

ini menyediakan prosedur yang memberitahukan negara anggota Uni Eropa 

saat produk mengalami resiko serius bagi kesehatan dan keamanan 

konsumen. 

Saat peraturan 178/2002, yang menempatkan prinsip dan 

persyaratan umum dari Undang-Undang Pangan menetapkan European 

Food Safety Authority (EFSA) dan menempatkan prosedur untuk bahan 

keamanan pangan yang diberlakukan, prosedur pangan mencakup Pasal 8 

Instruksi Keamanan Produk secara umum berhenti digunakan dan sebagai 

gantinya disebut dengan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 

Basis legal dari RASFF ditemukan dalam Pasal 50 dari peraturan 

178/2002/EC. Basis legal baru ini mengembangkan Rapid Alert System 

untuk makanan yang mencakup pakan hewan dan jaringan tempat 

pemeriksaan di pelabuhan masuk/perbatasan. 

Pada dasarnya, tujuan RASFF adalah memberikan wewenang 

kontrol kepada Uni Eropa dengan suatu cara efektif untuk pertukaran 

informasi tepat waktu pada tindakan yang diambil untuk menjamin 

keamanan pangan. RASFF adalah jaringan yang efekif dari otoritas negara 

anggota Uni Eropa yang bersangkutan, dan juga mencakup negara-negara 

lainnya seperti negara-negara EFTA/EEA. Kapanpun anggota jaringan 

memiliki informasi yang berkaitan dengan keberadaan resiko langsung 

maupun tidak langsung yang serius bagi kesehatan manusia, informasi ini 

secepatnya diberitahukan pada Komisi dibawah RASFF. Komisi segera 

menyampaikan informasi ini kepada anggota dari jaringan.  

Pada dasarnya negara anggota dengan secepatnya 

memberitahukan Komisi dibawah Rapid Alert System, untuk: 

(a) setiap tindakan yang mereka gunakan bertujuan untuk membatasi 

tempat pasar atau memaksa meninggalkan pasar atau penarikan 

kembali pangan atau pakan untuk melindungi kesehatan manusia dan 



 

50 

 

mensyaratkan tindakan segera; 

(b) setiap rekomendasi atau perjanjian dengan operator profesional pada 

basis sukarela atau wajib pada pencegahan, pembatasan atau 

pemberlakuan kondisi khusus pada penempatan pasar atau 

penggunaan akhir dari pangan dan pakan yang menimbulkan resiko 

serius bagi kesehatan manusia menyaratkan tindakan segera; 

(c) setiap penolakan yang berhubungan dengan resiko kesehatan manusia 

langsung maupun tidak langsung dari sejumlah kontainer atau kargo 

pangan atau pakan oleh otoritas kompeten yang berwenang pada 

tempat perbatasan di Uni Eropa. 

Pemberitahuan selanjutnya adalah yang disebut Information 

Notifications. Pemberitahuan informasi ini mengenai pangan dan pakan 

yang resikonya sudah diketahui, tetapi bagi anggota lainnya dari jaringan 

tidak harus mengambil tindakan cepat karena produk sudah tidak mencapai 

pasar mereka. Pemberitahuan ini sebagian besar mengenai pengiriman 

pangan dan pakan yang sudah diuji dan ditolak pada batasan eksternal dari 

Uni Eropa. Produk-produk ditujukan untuk pemberitahuan informasi yang 

sudah tidak mencapai pasar atau seluruh langkah-langkah yang perlu sudah 

diambil. 

RASFF juga mengeluarkan Alert Notifications. Ini disampaikan saat 

pangan dan pakan menghadirkan resiko yang sudah ada di pasar dan 

dibutuhkan tindakan segera. Sinyal digerakkan oleh negara anggota yang 

mendeteksi masalah dan sudah memulai langkah yang sesuai seperti 

penarikan/pemanggilan kembali. Pada taggal 26 Mei 2003 Uni Eropa mulai 

menyampaikan laporan internet mingguan dengan informasi tentang 

seluruh pemberitahuan dari Rapid Alert System. 

 

9.7 Tahapan pengawasan hasil perikanan impor 
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Tahapan pengawasan hasil perikanan yang masuk (impor) ke 

Republik Belanda/Uni Eropa adalah sebagai berikut:  

1. Competent Authority negara pengirim menghubungi Komisi Eropa untuk 

memohon persetujuan Approval Number of Fisheries Establishments 

atau perusahaan/eksportir hasil perikanan. 

2. Approval Number yang diusulkan, jika diterima atau ditolak akan 

diterbitkan dalam official journal dari European Community dan 

disebarkan secara elektronik ke semua Member States. 

3. Melalui suatu Commission Decision menetapkan format Health 

Certificate dan List of Establishments (Daftar Unit Pengolahan) yang 

disetujui (yang mendapat Approval Number)  

4. Competent Authority dari negara pengirim menerbitkan Health 

Certificate dan stempel yang dikeluarkan oleh Commission Decision. 

5. Komisi Eropa melalui Food and Veterinary Office (FVO), Directorate 

General of Consumer Protection melakukan kunjungan secara rutin ke 

negara pengirim baik Member States maupun negara Ketiga, untuk misi 

inspeksi sistem/standar higienis apakah ekuivalen dengan peraturan Uni 

Eropa. 

6. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan perbatasan (Border 

Inspection Posts/BIPs). 

7. Buyer/Importer di negara Uni Eropa harus memberitahu kepada BIPs 

tentang kedatangan Consignment dalam kurun waktu 24 jam melalui 

laut dan 6 jam melalui udara. 

8. Official fish inspector atau official veterinary surgeon melakukan 

pemeriksaan seperti diuraikan terdahulu : 

8.1. Documentary check (pengecekan dokumen) adalah memeriksa 

dokumen-dokumen terkait dengan pengiriman barang/produk 

termasuk, certificate of origin, health certificate. 

8.2. Identity Check (identifikasi dokumen) adalah pengecekan visual 
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untuk melihat kecocokan dan konsistensi antara dokumen-

dokumen dan produk-produk, juga dokumen lain seperti certificate 

of origin, approval number; dll. 

8.3. Physical check (pemeriksaan fisik); adalah pemeriksaan produk 

yang dilakukan oleh fish/veterinary inspector sendiri (BIPs) seperti 

organoleptik, pengepakan dan pengemasan (packaging), suhu 

(temperature), dan atau memungkinkan mengambil sampel dan 

menguji ke laboratorium (sampling and laboratory testing). 

9. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak inspektur sesuai dengan 

common veterinary entry document (CVED) yang diterbitkan, maka 

Consignment tersebut dapat masuk ke Uni Eropa. Jika hasil pemeriksaan 

menunjukkan gagal karena masalah mutu dan keamanan produk yang 

tidak memenuhi syarat seperti kandungan residu logam berat atau 

antibiotik melebihi batas yang diberlakukan, maka dilakukan salah satu 

dari dua pilihan yaitu 1) dikirim kembali (re-export) atau 2) dihancurkan 

(destroyed). 

Setiap pengapalan (shipment) produk perikanan atau produk 

budidaya harus disertai dengan sertifikat sanitasi (sanitary certificate) yang 

dijelaskan dalam E.U. Decision 2001/65/EC, dan khusus untuk produk 

kekerangan (shellfish) sesuai dengan 1996/333/EC.  Sertifikat boleh 

diterbitkan untuk beberapa kontainer dari produk yang sama, dan 

diperhitungkan/dipertimbangkan menjadi satu lot (single lot).  Salah satu 

contoh model Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) untuk tujuan 

konsumsi manusia, apabila kita akan melakukan ekspor produk perikanan 

ke Uni Eropa dapat dilihat pada Contoh HC 1. 

Contoh model Health Certificate di atas masih berlaku sampai 

dengan bulan Mei 2007, tetapi karena tuntutan perkembangan yang terkait 

dengan pengembangan penerapan traceability atau ketertulusuran, maka 

Komisi Eropa akan mengeluarkan kebijakan model baru Health Certificate 

sesuai dengan European Commission (EC) Regulation No 1664/2006 of 6 
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November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards 

implementing measures for certain products of animal origin intended for 

human consumption and repealing certain implementing measure. 

Penetapan Annex VI to Regulation (EC) No 2074/2005 mengenai 

model Health Certificates untuk produk impor untuk tujuan konsumsi 

manusia dikembangkan oleh Komisi Eropa untuk mengetahui setiap 

perpindahan produk dari dan selama berada dalam wilayah Uni Eropa (EU 

territory) dan negara-negara ketiga (third countries).  Model Sertifikat-

sertifikat telah dikembangkan untuk memenuhi “expert system Traces”, 

khususnya mengenai deskripsi dari komoditas yang telah diperbaharui. 

Model Health Certificate yang ada harus diamendemen sesuai yang diatur 

dalam EC No.1664/2006.  

Ada empat model sertifikat kesehatan (Health Certificate) untuk 

produk-produk perikanan yang diperuntukan untuk konsumsi manusia 

dengan berdasarkan produk: 

1. Sertifikat Kesehatan untuk produk paha kodok segar, beku (Imports Of 

Chilled, Frozen Or Prepared Frogs’ Legs Intended For Human 

Consumption) 

2. Sertifikat Kesehatan untuk produk segar, beku, masak, termasuk dalam 

bentuk cangkang (Imports Of Chilled, Frozen, Shelled, Cooked, Prepared 

Or Preserved Snails Intended For Human Consumption) 

3. Sertifikat Kesehatan untuk produk perikanan (Imports of Fishery 

Products Intended For Human Consumption) 

4. Sertifikat Kesehatan untuk produk perikanan untuk kekerangan hidup 

(Imports of Live Bivalve Molluscs Intended For Human Consumption) 
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Contoh Model Health Certificate For fishery products intended for export to 
the European Community, Norway and Switzerland 

 
Country of dispatch:............................... ……………………………………… 
   
Competent authority (1):........................ ………………………………………… 
    
Inspection body (1):................................ ………………………………………… 
    
Reference number of health certificate:  ………………………………………… 
  
I. Details identifying the fishery 
products   
Description of fishery/aquaculture 
products (2):  
 - species (scientific name):  
 - presentation of product and type of 
treatment (3): 

 

Code number (where available):  
  ……………………………………………….……… 
Type of packaging:  
Number of packages:  ……………………………………………………….  
Net weight: ………………………..…………………………….  
  
Requisite storage and transport 
temperature: ……………………………………………………….  
  
II - Origin of products   
 Name(s) and official 
approval/registration number(s) of 
establishment(s), factory vessel(s), or 
cold store(s) approved or freezer 
vessel(s) registered by the competent 
authority for export to the EC: ………………………………………… 
 ………………………………………… 
III - Destination of the products   
 The products are dispatched   
From: ………………………………………… 
 (place of dispatch)  
To: ………………………………………… 
 (Country and place of destination)  
By the following means of transport: ………………………………………… 
Name and address of the dispacher: ………………………………………… 
Name of consignee and address at place 
of destination: ………………………………………… 
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IV. Health attestation   
The official inspector hereby certifies 
that the fishery or aquaculture products 
specified above:   

 

1.- have been caught, landed, where 
appropriate packaged, handled, 
marked, prepared, processed, frozen, 
thawed, stored and transported 
under conditions at least equivalent 
to those laid down in Council 
Directive 91/493/EEC of 22 July 1991 
laying down the health conditions for 
the production and the placing on 
the market of  Fishery products;  

 

   - have undergone health controls at 
least equivalent to those laid down in 
Directive 91/493/EEC and in the 
implementing decision thereto; 

 
   - do not come from toxic species or 
species containing biotoxins; 

 

2. In addition, in the case of frozen or 
processed bivalve molluscs, the later 
have been gathered in production 
areas subject to conditions at least 
equivalent to those laid down in 
Council Directive 91/492/EEC of 15 
July 1991 laying down the health 
conditions for the production and the 
placing on the market of live bivalve 
molluscs. 

Done 
at:_____________________on_______  
(place)                         (date)   
  _____________________________ 
 (Signature of the official inspector)  
 _____________________________ 

 
(Name in capitals, capacity and 
qualifications)  

 (1) Name and address   
 (2) Delete where applicable  
 (3) Lived, refrigerated, frozen, salted 
smoked, preserved, prepared, processed, 
etc.  
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9.8 Duties    

9.8.1 Tarif Bea Masuk 

Semua tariff ikan Uni Eropa telah dikonsolidasikan dengan GATT 

agreement dalam Putaran Tokyo. Secara keseluruhan rata-rata EU duties 

for Chapters 3, 1604 and 1605 adalah 17.2%, salah satu yang tertinggi 

didunia. The tariff range dari 0% untuk belut hidup (live eels) sampai 25 % 

untuk produk kaleng (canned mackerel, bonito and anchovies).  Pengaturan 

tariff yang berlaku merujuk pada Council Regulation (EEC) No 2658/87 on 

the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. 

Pada tanggal 4 Oktober 2013 Komisi Eropa menetapkan Commission 

Implementing Regulation (EU) No 1001/2013 of 4 October 2013 amending 

Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical 

nomenclature and on the Common Customs Tariff yang berlaku 1 Januari 

2014. Berikut adalah daftar tariff produk-produk perikanan Indonesia yang 

masuk ke Belanda/Uni Eropa: 

Tabel 6. Tarif bea masuk produk perikanan di Belanda/UE 

NO Nama Produk 
Kode HS 
(4 Digit) 

Tarif Bea Masuk 
(%) 

1  Ikan Hidup  0301  3,1  

2  Udang Segar/dingin  0306  12,5  

3  Udang Beku  0306  12,5  

4  Udang Olahan  1605  20  

5  Tuna Segar/ dingin  0302  22  

6  Tuna Beku  0303  22  

7  Tuna Olahan  1604  24,3  

8  Rumput laut  1212  0  

Sumber: diolah dari berbagai sumber. 

 
9.8.2 Pajak Konsumsi  

Walaupun sejak 1 Januari 1993 UE telah berusaha mengadakan 

harmonisasi Value Added Tax (pajak yang dikenakan pada tingkat penjualan 
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ke konsumen akhir) negara-negara anggota UE, namun sampai sekarang hal 

tersebut belum mencapai hasil. Sebagai akibatnya masing-masing negara 

anggota memberlakukan VAT yang berbeda untuk produk makanan 

sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 7. VAT rates (%) yang berlaku untuk produk makanan di UE, 
September 2015 

Negara 
Super 

Reduced 
Reduced Rate Standard Rate 

Belgia 
Denmark 
Jerman 
Yunani 
Belanda 
Perancis 
Irlandia 
Itali 
Luksemburg 
Austria 
Portugal 
Finlandia 
Swedia 
Inggris 

- 
- 
- 
- 
- 

2,1 
4,8 
4 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

6/12 
- 
7 

6/13 
6 

5,5/10 
9/13,5 

10 
8 

10 
6/13 

10/14 
6/12 

5 

21 
25 
19 
23 
21 
20 
23 
22 
17 
20 
23 
24 
25 
20 

 
9.8.3 Generalized System of Preference (GSP) 

Generalized System of Preferences atau GSP merupakan skema 

khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa 

non-timbal balik kepada impor produk yang berasal dari negara-negara 

berkembang seperti tarif rendah atau nol. Negara pemberi preferensi 

secara sepihak menentukan negara dan produk mana yang termasuk dalam 

skema mereka. Dasar pemberian GSP mengacu pada ketentuan WTO yang 

disebut ”The Enabling Clause“.  

Beberapa negara maju telah memberikan fasilitas GSP tersebut 

antara lain Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss, Norwegia, Jepang, Turki dan 
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lain-lain. Indonesia termasuk dalam negara yang memperoleh manfaat GSP 

atau disebut dengan Beneficiaries. Fasilitas tersebut memungkinkan 

negara-negara berkembang untuk memperoleh manfaat pengurangan tarif 

untuk menembus pasar utama negara-negara maju. 

Salah satu fasilitas GSP yang didapatkan oleh Indonesia adalah dari 

Uni Eropa, di mana komoditas perikanan mendapat penurunan tarif sebesar 

3,5 % berdasarkan ketentuan yang berlaku. Fasilitas GSP tersebut direview 

setiap 3 tahun oleh Komite Perdagangan Eropa untuk menentukan apakah 

sebuah negara masih layak mendapatkan fasilitas GSP atau tidak. Jika dalam 

3 tahun berturut-turut suatu negara dkategorikan sebagai “high or upper 

middle income countries” berdasarkan laporan World Bank, maka pada 

tahun ke-4 negara tersebut tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP. 

Produk yang tidak mendapatkan fasilitas GSP karena dianggap 

sudah kompetitif disebut graduated. Kriteria graduated adalah komoditas 

yang telah memiliki pangsa pasar lebih dari 17,5 % pasar Uni Eropa.  

Sejak 1 Januari 2014 Uni Eropa mulai memberlakukan skema baru 

berdasarkan EC No. 978/2012 di mana berdasarkan skema baru tersebut, 

ada hal-hal baru yang berbeda dan berpengaruh pada posisi negara-negara 

produsen perikanan yang menjadi kompetitor Indonesia baik sesama 

anggota ASEAN maupun non-ASEAN. Perkembangan tersebut disajikan 

dalam matriks berikut: 

Tabel 8. Perbedaan status penerima GSP berdasarkan peraturan baru 

No. Negara 
Peraturan 

Lama 
Peraturan 

Baru 
Catatan 

1. Indonesia GSP GSP Graduated khusus untuk 
paha kodok 

2. Malaysia GSP Graduated Seluruh pos tariff 

3. Thailand GSP Graduated Khusus sektor perikanan 
tidak mendapatkan GSP 

4. Singapura GSP Graduated Seluruh pos tariff 

5. Brunei GSP Graduated Seluruh pos tariff 
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Darussalam 

6. Myanmar EBA GSP Withdrawn dari EBA 

7. Kamboja EBA EBA Tetap 

8. Laos EBA EBA Tetap 

9. Filipina GSP Layak 
mendapatka

n GSP+ 

Sedang mendaftar untuk 
mendapatkan fasilitas 

GSP+ 

10. Vietnam GSP Layak 
mendapatka

n GSP+ 

Sedang mendaftar untuk 
mendapatkan fasilitas 

GSP+ 

11. Pakistan GSP Layak 
mendapatka

n GSP+ 

Sedang mendaftar untuk 
mendapatkan fasilitas 

GSP+ 

12. Peru GSP Layak 
mendapatka

n GSP+ 

Sedang mendaftar untuk 
mendapatkan fasilitas 

GSP+ 

13. China GSP GSP Tetap 

14. Ekuador GSP Layak 
mendapatka

n GSP+ 

Sedang mendaftar untuk 
mendapatkan fasilitas 

GSP+ 

15. India GSP GSP Tetap 

 

9.8.4 Peraturan Labeling 

Komisi Eropa mengatur pelabelan dan pengemasan untuk produk 
perikanan dalam beberapa keputusan yaitu: 

a. Pelabelan (Labelling) 

 Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition 
labeling for foodstuffs 

 Directive 2000/13/EC of the European parliament and of the Council 
of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the member 
States relating to the labeling, presentation and advertising of 
foodstuffs 

 Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the 
compulsory indication on the labeling of certain foodstuffs of 
particulars other those provided for in Council Directive 79/112/EEC 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg-EN&numdoc=31990L0496&model=guichett
http://europa.eu.int/comm/food/fs/fl/fl01_en.pdf
http://www.mchamber.org.mk/doc/31994L0054.doc
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 Council Directive 96/21/EC of 29 March 1996 amending Commission 
Directives 94/54/EC concerning the compulsory indication on the 
labeling of certain foodstuffs of particulars other than those provided 
for in Directive 79/112/EEC 

 Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for 
derogation's from the provisions of article 7 of Council Directive 
79/112 as regards the labeling foodstuffs 

 Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection 
of geographical indications and designations of origin for agricultural 
products and foodstuffs 

 Council Regulation (EC) No 535/97 of 17 March 1997 amending 
Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical 
indications and designations of origin for agricultural products and 
foodstuffs 

 Commission Regulation (EEC) No 2037 of 27 July 1993 laying down 
detailed rules of application of Council Regulation (EEC) no 2081/92 
on the protection of geographical indications and designations of 
origin for agricultural products and foodstuffs 

 Commission Regulation (EC) No 1107/96 of 12 June 1996 on the 
registration of geographical indications and designations of origin 
under the procedure laid down in article 17 of Council Regulation 
(EEC) No 2081/92 

 Commission Regulation (EC) No 123/97 of 23 January 1997 
supplementing the Annex to Commission Regulation (EC) No 1107/96 
on the registration of geographical indications and designations of 
origin under the procedure laid down in Article 17 of Regulation (EEC) 
No 2081/92 

 Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on certificates of 
specific character for agricultural products and foodstuffs 

 Commission Regulation (EEC) No 1848/93 of 9 July 1993 laying down 
detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 
2082/92 on certificates of specific character for agricultural products 
and foodstuffs 

 Commission Regulation (EC) No 2515/94 of 9 September 1994 
amending Regulation (EEC) NO 1848/93 laying down detailed rules 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=21
http://www.trpackaging.com/packaging/legislation.nsf/0/e5e83a2addd2a84fc1256a1e005172a6?OpenDocument
http://www.patent.bmwa.gv.at/Texte/GesetzeEngl/GeoRegul1992.pdf
http://oami.eu.int/en/office/aspects/pdf/reg535-1997.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993R2037&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31996R1107&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997R0123&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1992/en_1992R2081_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993R1848&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1994&nu_doc=2515
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for the application of Council Regulation (EEC) No 2082/92 on 
certificates of specific character for agricultural products and 
foodstuffs 

b. GMO Labelling 

 Commission Regulation (EC) No 50/2000 of 10 January 2000 on the 
labelling of foodstuffs and food ingredients containing additives and 
flavourings that have been genetically modified or have been 
produced from genetically modified organisms. 

 Council Regulation (EC) No 1139/98 of 26 May 1998 concerning the 
compulsory indication of the labelling of certain foodstuffs produced 
from genetically modified organisms of particulars other than those 
provided for in Directive 79/112/EEC 

 Commission Regulation (EC) No 49/2000 of 10 January 2000 
amending Council Regulation (EC) No 1139/98 concerning the 
compulsory indication on the labeling of certain foodstuffs produced 
from genetically modified organisms of particulars other than those 
provided for in Directive 79/112/EEC. 

 Commission Regulation (EC) 1005/2008 of 29 September 2009 
“Establishing a Community System to Prevent Deter and Eliminate 
IUU Fishing” (IUU Fishing Regulation). 

 
9.8.5 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certification) 

Berdasarkan Council Regulation (EC) nomor 1005/2008 tanggal 28 

September 2009 mengenai establishing a Community system to prevent, 

deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, Uni Eropa 

mewajibkan sertifikasi atas semua produk perikanan hasil tangkapan dari 

laut yang di ekspor ke kawasan tersebut sejak 1 Januari 2010. Ketentuan ini 

tidak berlaku bagi produk perikanan hasil kegiatan budidaya (air tawar, 

payau, dan laut), produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput 

laut, scallops, tiram dan ikan lainnya.  Peraturan Komisi Eropa tersebut 

diadopsi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13 

/MEN /2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (revisi PER.28 /MEN 

http://biosafety.ihe.be/PDF/50_2000.pdf
http://biosafety.ihe.be/GB/Dir.Eur.GB/FF/1139_98/1139_98.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/legal_oj/reg49-2000_en.pdf
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/2009).   

a. Latar Belakang Penerapan Seritifikasi Hasil Tangkapan Ikan  

 Memenuhi ketentuan Uni Eropa : EC (European Council) Regulation 

No. 1005/2008 tentang Establishing a community system to prevent, 

deter and eliminate Illegal, Unreported  and Unregulated (IUU) 

Fishing Untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan 

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di perairan 

Indonesia 

 Meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal 

penangkap ikan Indonesia  

b. Tujuan Penerapan SHTI  

 Memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut 

oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan 

asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni 

Eropa  

 Membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas 

(menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan IUU Fishing  

 Memastikan penelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan pada 

tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran  

 Melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya 

perikanan secara berkelanjutan 

c. SHTI mencakup beberapa hal antara lain:  

 Sertifikasi hasil tangkapan merupakan persyaratan bagi produk 

perikanan, termasuk produk olahannya yang masuk pasar Uni Eropa,  

 Sertifikasi diisi dan dilengkapi oleh eksportir yang telah memiliki 

'approval number', serta diajukan kepada Otoritas Kompeten untuk 

divalidasi. Hal ini berarti, produk perikanan yang akan diekspor 

merupakan hasil tangkapan dari kegiatan yang telah memenuhi 
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ketentuan pengelolaan/konservasi perikanan,  

 sertifikasi juga berlaku bagi produk olahan eks-impor bahan baku.  

 

9.8.6 Struktur Rantai Pasokan dan Retail Seafood 

Pelelangan 

Seafood tiba di Belanda baik melalui perikanan Belanda atau impor. 

Keduanya tiba di pelabuhan pendaratan utama dimana lalu 

dilelang.Belanda memiliki 11 unit pelelangan ikan terletak sekitar Ijsselmeer 

dimana ikan air tawar dilelang untuk diperdagangkan. Pelabuhan 

menyediakan ruang untuk membongkar dan memilah ikan dan untuk 

menympannya sementara. Staf lapangan lelang menilai kualitas setiap 

batch ikan yang tiba di pelabuhan. Setiap lelang memiliki ruang, dikenal 

secara lokal sebagai 'mijnzaal', di mana lelang yang sebenarnya terjadi 

tempat. Pelelangan ikan Belanda dilengkapi dengan peralatan modern dan 

memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan kontrol suhu, 

kebersihan dan penanganan ikan secara efisien. Di masa depan internet 

akan digunakan lebih untuk membeli ikan.  

Pembeli 

Pembeli adalah pedagang, industri pengolahan, grosir dan 

pengecer besar. Komisi-agen membeli sebagian besar waktu atas nama 

tersebut di atas groups. Fish sering filleted, dilapisi tepung roti, diawetkan 

atau diolah dalam satu atau lain cara sebelum ditawarkan ke konsumen. 

Belanda memiliki sekitar 400 perusahaan yang terlibat dalam pemrosesan 

tersebut dan perdagangan lebih lanjut.  

Industri Pengolahan 

Pengolah besar memiliki khusus kontrak dengan pemilik kapal. 

Jenis ikan terbaik untuk pengolahan adalah ikan pipih, krustasea dan 

kekerangan untuk bagian utama dari sasaran omset. Sebagian perusahaan 
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besar ini terletak di Urk atau IJmuiden. Pengolahan ikan dan spesies pelagis 

lainnya tercatat untuk 15% dari omset industri pengolahan. Sebagian besar 

perusahaan yang terlibat dalam industri ini terletak di Katwijk, 

Scheveningen dan Vlaardingen (pantai timur Belanda). Perusahaan Belanda 

bernama Kennemervis Group merupakan pengolah bertaraf internasional 

dan memiliki posisi yang kuat. Kennemervis Group adalah perusahaan 

Belanda yang aktif di seluruh Eropa Barat dalam bidang pengolahan, 

perdagangan, distribusi ikan dan produk ikan bernilai tambah. Kennemervis 

Grup aktif di semua segmen pasar toko khusus ikan, supermarket, jasa 

makanan, perdagangan grosir dan eceran. Alamat Web 

www.kennemervis.nl. Sedangkan  perusahaan Fjord seafood adalah 

terkemuka, terintegrasi, pemasok nilai tambah seafood. Perusahaan ini 

berfokus pada pelanggan dan kebutuhan konsumen, kualitas, inovasi dan 

global tanggung jawab lingkungan. Fjord Seafood Pieters Belgia 

mempersiapkan produk untuk ritel Belanda dan pasar jasa makanan 

(misalnya paket porsi segar, siap-untuk-makan makanan dan ikan salmon 

asap). Fjord Seafood Sterk di Belanda adalah spesialis perusahaan dalam 

produk yang dilapisi (coated product). 

http://www.kennemervis.nl/
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Gambar 5. Sistem Rantai Pasokan Seafood di Belanda 

 
Jalur perdagangan dan segmen pasar untuk udang budidaya Vannamei di 

Eropa 

Importir memiliki agen-agen berkualitas mereka sendiri untuk 

memeriksa kualitas produk udang dari negara asal umumnya dari Negara-

negara berkembang. Pemeriksaan dapat dilakukan di ujung rantai produksi 

sebagai final inspection atau pemantauan seluruh proses. Kecenderungan 

umum di Eropa adalah untuk mempersingkat rantai pasokan. Pengecer dan 

perusahaan jasa makanan mulai membeli langsung dari sumber utama. Jika 

Anda ingin untuk memasok pengecer atau perusahaan jasa makanan 

langsung, volume pasokan dan konsistensi pasokan sangat penting. Namun, 

untuk udang Vannamei sering dijual dalam volume yang lebih kecil, 

sebagian besar produk masih diimpor oleh perusahaan importir tradisional. 

Produk Perikanan impor masuk Eropa baik melalui kapal atau oleh angkutan 

udara. Udang vaname budidaya terutama diangkut oleh kapal. Pelabuhan 
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utama di Eropa seperti Rotterdam (Belanda), Antwerpen (Belgia), Hamburg 

atau Bremen (Jerman) dan Marseille (Perancis). Secara umum, semakin 

banyak orang yang membeli udang di supermarket untuk persiapan 

dimasak di rumah, bukannya makan udang ini di restoran. Ini adalah untuk 

keuntungan udang vannamei misalnya stock udang vannamei pada pasar 

ritel meningkat sebagai hasil dari pasokan dan harga yang berorientasi 

konsumen. Kelompok-kelompok ritel di Eropa sering memiliki rumus yang 

berbeda, bervariasi dari supermarket premium untuk diskon toko. Dalam 

kebanyakan kasus setiap rumus memiliki sistem pembelian sendiri dan 

distribusi. Kelompok-kelompok ritel besar tidak mengimpor langsung dari 

eksportir negara-negara berkembang, lebih memilih untuk sumber bahan 

baku saja. 

 

 
Gambar 6. Saluran dan segmen pasar untuk udang Vannamei beku di 
pasar Eropa (Sumber: CBI, 2015) 
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Gambar 7. Peraturan EC tentang keamanan hasil perikanan  
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Gambar 8. Peraturan EC tentang keamanan produk kekerangan 
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10. Profil Pasar Thailand 

Thailand merupakan salah satu pemain utama industry seafood 

dunia. Berdasarkan catatan FAO Tahun 2013 produksi perikanan 

tangkapnya mencapai 1.843.747 ton.  sementara ekspor sebesar pada 

tahun 2014 mencapai nilai USD 6,4 milyar, menjadikan Thailand peringkat 

4 eksportir perikanan dunia dibawah China, Norwegia dan Viet Nam. 

Thailand juga merupakan pasar penting di Asia, mengimpor sekitar USD 2,7 

milyar. Selama dekade terakhir terjadi ekspansi yang cukup besar dalam 

industri pengolahan udang beku dan cephalopoda serta pengalengan tuna. 

Thailand sekarang menjadi produsen dan eksportir tuna kaleng dan udang 

terbesar di dunia.  

Dilain pihak, produksi domestik mengalami trend penurunan 

selama dekade terakhir dikarenakan penurunan hasil tangkapan ikan laut 

sementara udang menghadapi penyakit. Thailand mempunyai kapasitas 

industry pengolahan yang cukup besar sementara permintaan domestik 

mengalami pertumbuhan yang disebabkan meningkatnya pendapatan 

konsumen lokal, maka impor produk perikanan niscaya meningkat dan 

diperkirakan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang. Ikan 

merupakan salah satu menu dan sumber protein utama di Thailand. Tingkat 

konsumsi ikan sekitar 30 kg/perkapita/tahun.  Dengan jumlah penduduk 

lebih dari 60 juta orang, pasar domestik dapat menyerap  lebih 2 juta ton 

produk perikanan pertahun.  Produk perikanan lokal dan spesies tropis 

seperti tilapia, makarel, pomfret, udang, sotong mendominasi konsumsi. 

Pasar prdouk ikan segar sangat tersegmentasi berdasarkan spesies yang 

berbeda dan cakupan produk. Ikan hidup dan segar merupakan jenis yang 

banyak dikonsumsi oleh konsumen lokal dan setelahnya adalah ikan 

kering/asin seperti anchovy kering, sotong kering dan ikan asap yang 

didistribusikan melalui pasar basah maupun supermarket. Produk 

perikanan yang diimpor di pasar retail dan saluran pemasaran lainnya 

(hotel, restoran, catering) pada umumnya dikonsumsi oleh kalangan 
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berpendapatan menengah ke atas, ekspatriat, turis asing, pelaku usaha. 

Salmon dari Norwegia merupakan produk yang banyak dijual di outlet retail, 

catering demikian juga spesies cod, kerang hijau, oyster, rajungan dan 

lobster. 

Tabel 9. Nilai ekspor produk perikanan Thailand 

Kode 
HS 

Deskripsi 
2012 

(USD000) 
2013 

(USD000) 
2014 

(USD000) 

 TOTAL 8,039,284 6,920,958 6,413,535 

'1604  
Prepared/preserved fish & 
caviar 

3,440,774 3,390,367 3,062,700 

'1605  
Crustaceans & molluscs, 
prepared/preserved 

1,763,749 1,419,189 1,223,559 

'0306  Crustaceans 1,534,669 1,020,414 966,598 

'0307  Moluscs 464,813 417,414 453,554 

'0304  
Fish fillets and pieces, fresh, 
chilled or frozen 

416,711 288,315 320,859 

'0303  Fish, frozen, whole 208,237 147,410 177,316 

'0305  
Fish,cured or smoked and 
fish meal fit for human 
consumption 

125,241 150,781 111,354 

'0302  Fish, fresh, whole 34,477 43,666 52,411 

'0301  Live fish 40,877 34,270 30,341 

'1603  
Extracts&juices of meat,fish, 
crustaceans & mollusks 

9,736 9,132 14,843 

Sumber: UN.Comtrade 
 

Sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan 

Thailand, meningkatnya pendapatan dan tumbuhnya  gerai retail modern, 

terdapat peningkatan permintaan produk siap masak dan saji baik dalam 

bentuk segar/dingin, beku maupun diawetkan. Namun demikian, 
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masyarakat Thailand pada umumnya masih membeli ikan di pasar basah 

(pasar tradisional) untuk diolah/dimasak di rumah. 

Pada sektor pasar retail, produk ikan segar/dingin masih 

mendominasi konter seafood termasuk jaringan distribusi modern sebperti 

jaringan toko dan hypermarket. Kebanyakan ikan segar dan seafood di 

saluran pasar retail adalah produk lokal dengan di display dan dipisah-

pisahkan berdasarkan spesiesnya. Supermarket dan hypermarket pada 

umumnya memisahkan area tampilan (display) untuk ikan hidup, 

segar/dingin, beku, produk siap saji, kering maupun ikan kaleng. 

Dalam beberapa tahun terakhir, produk seafood bernilai tambah 

telah banyak ditawarkan  seperti fillet, potongan dan steak. Beberapa 

supermarket juga menawarkan gerai in store cooking yang mana konsumen 

dapat memilih ikan dan meminta gerai untuk memasaknya yang 

selanjutnya dibawa ke rumah. Mereka siap menyediakan ikan goring dan 

jenis ikan goreng yang umum adalah tilapia, gurame, dan patin/lele.  

Konsumsi ikan kaleng juga tinggi khususnya ikan tuna kaleng, 

sardine, makarel yang dipasok oleh produk lokal. Sealect, Ayam dan Three 

Lady Cooks adalah merek utama di Thailand, diperkirakan ketiganya 

menguasai lebih dari 60% pangsa pasar ikan kaleng Thailand. Terdapat 

banyak merk ikan kaleng lainnya di pasaran. Produsen ikan kaleng di 

Thailand telah mengembangkan berbagai macam resep untuk seafood 

kaleng untuk catering lokal antara lain tom-yum, curry, smoked, hot chilli 

selain produk yang telah dikenal secara umum yaitu ikan kaleng dalam -in 

water, vegetable oil and tomato sauce.  
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Tabel 10. Konsumsi Ikan perkapita Thailand 

Tahun 
Total 

Produksi 
(1,000 MT) 

Trash fish 
(non food 

use) 
 (1,000 MT) 

Impor 
(1,000 MT) 

Ekspor 
(1,000 MT) 

Populasi 
(1,000 MT) 

Perkiraan 
Konsumsi 

(Kg/Capita) 

2004 4.100 772 1.330 2.070 61.97 41.76 

2005 4.106 755 1.561 2.261 62.42 42.48 

2006 4.030 673 1.559 2.433 62.83 39.53 

2007 3.675 583 1.473 2.299 63.04 35.94 

2008 3.204 443 1.619 2.343 63.39 32.15 

2009 3.287 469 1.667 2.312 63.50 34.23 

2010 3.063 419 1.683 2.462 65.40 28.53 

2011 2.899 382 1.670 1.975 65.98 33.53 

2012 3.000 384 1.666 1.908 66.00 35.97 

Sumber: DOF, Thailand dalam Infofish 2013 
 

Saat ini saluran pasar ritel untuk produk ikan beku sangat 

berkembang  dan cenderung untuk melibatkan jenis spesifik ikan beku. Rak-

rak seafood menjual sejumlah merk lokal utama. Prantalay dan CP 

merupakan pemain kunci di beberapa hypermarket seperti Lotus Tesco, dan 

Big C. Produk bernilai tambah di Thailand sangat berkembang. Produk-

produk yang biasanya diekspor dapat ditemui di pasar lokal. Berbagai 

macam produk bernilai tambah dijual di pasar retail utama dan juga di 

convenience store dengan kemasan dan tampilan yang bagus. Kemasan ikan 

segar, olahan tepung, surimi, ikan olahan siap saji sudah umum dijumpai di 

pasar retail.    

Jasa katering (restoran dan hotel) juga menghasilkan bisnis yang 

besar di Thailand seiring dengan majunya sektor pariwisata bagi 

perekonomiannya.  Spesies lokal seperti seabass, kerapu, udang, rajungan, 

sotong merupakan jenis ikan yang banyak dijumpai dalam menu.  Dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir, salmon menjadi sangat populer dalam 

sajian menu di Thailand, termasuk di gerai-gerai makanan. Sebelumnya 

periode tersebut, salmon hanya mempunyai ceruk pasar yang kecil di 
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beberapa hotel kelas atas dan outlet restoran Jepang. Sebagai contoh, di 

Bangkok yang mempunyai populasi 12 juta jiwa dilaporkan terdapat sekitar 

3000 restoran ( menengah sampai kelas atas) dan banyak diantaranya 

menggunakan salmon sebagai sajian menunya. 

Thailand mempunyai sejumlah besar gerai layanan makanan 

Jepang termasuk restoran, jaringan restoran, jaringan noodle dan makanan 

cepat saji. Jaringan gerai tersebut sangat penting bagi salmon maupun 

makarel jepang (saba). Banyak hotel mempunyai restoran Jepang yang 

menjadi tulang punggung pasar sushi. Sushi sangan penting bagi pasar 

salmon di Thailand. Terdapat beberapa jaringan restoran Jepang, antara 

lain Fuji (30 gerai, termasuk 10 di lura kota Bangkok) dan Nippon Tei – The 

Tokyo Grill (7 gerai).  Selain itu, terdapat juga restoran Korea yang 

mempunyai permintaan terhadap Saba. Salmon bahkan digunakan oleh 

beberapa restoran Cina (jaringan gerai MK), termasuk untuk dim sum. 

Permintaan rajungan dan lobster impor terbesar ada di restoran China 

(puncak permintaan pada Tahun Baru China) dan hotel kelas atas. Produk 

impor lainnya yang banyak diminta adalah halibut, mussels, tiram, lobster 

dan geoduck. 

 

10.1 Permintaan ikan oleh industri pengolahan 

Thailand memiliki industri pengolahan ikan terbesar di dunia. Industrinya 

terpilah-pilah dan banyak sekali pembeli dari bahan baku impor. Secara 

keseluruhan, segmen pasar ini secara signifikan lebih besar dari jasa layanan 

makanan dan pembeli retail. Terdapat sekitar 200 unit pengolahan ikan dan 

sekitar 120 UPI tersebut mempunyai ijin untuk ekspor ke EU, AS dan Jepang. 

UPI menghasilkan dan mengekspor berbagai ragam produk ikan, termasuk 

ikan beku, semi olahan dan produk bernilai tambah.  Diperkirakan sekitar 

40 – 50% ikan untuk industri pengolahan berasal dari pendaratan ikan 

domestik sedangkan 50 – 60 % berasal dari impor. Komoditas impor utama 
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antara lain: tuna segar dan beku; ikan segar dan beku utuh seperti makarel, 

sardine, salmon; cephalopoda beku; udang beku, dan tiram segar dan beku. 

 
Tabel 11. Impor produk perikanan Thailand 

Kode HS Deskripsi 
2012 

(USD000) 
2013 

(USD000) 
2014 

(USD000) 

 TOTAL 3.073,236 3.145,507 2.705.294 

'030343  
Skipjack or stripe-bellid 
bonito,frozen ex headg No 
03.04,livers&roes 

1.124.221 1.196.978 750.898 

'030749  

Cuttle fish and 
squid,shelled or 
not,frozen,dried,salted or 
in brine 

186.023 281.717 291.916 

'030389  Frozen fish, n.e.s. 235.764 237.172 252.031 

'030342  
Tunas, yellowfin, frozen 
excluding heading No 
03.04, livers and roes 

289.944 244.247 177.799 

'030341  

Tunas,albacore or 
longfinned,frozen,excl 
headg No 03.04,livers & 
roes 

188.035 122.182 144.654 

'160414  
Tunas,skipjack&Atl 
bonito,prepard/preservd,w
hole/in pieces,ex mincd 

143.917 125.439 100.396 

'030617  
Other frozen shrimps and 
prawns 

45.697 92.238 95.406 

'030353  
Frozen Sardines , 
sardinella, brisling or 
sprats 

159.690 113.325 88.241 

'030313  
Frozen Atlantic salmon and 
Danube salmon 

50.391 48.270 74.661 

'030312  
Frozen Pacific salmon 
other than red salmon 

54.424 71.098 72.788 
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'030354  Frozen Mackerel 88.118 61.352 64.143 

'030499  
Frozen fish meat whether 
or not minced (excl. 
swordfish, toothfish and 

33.024 44.924 60.869 

'030314  Frozen Trout 77.672 78.214 59.155 

'030462  Frozen fillets, Catfish 17.616 28.860 35.051 

'030344  
Frozen bigeye tunas 
"Thunnus obesus" 

7.939 33.987 27.819 

'030214  
Fresh or chilled, atlantic 
salmon and Danube 
salmon 

8.811 17.883 20.662 

'160553  
Prepared or preserved 
Molluscs : Mussels 

314 7.159 19.812 

'030311  
Frozen sockeye salmon 
[red salmon] 
"Oncorhynchus nerka" 

7.503 10.426 18.455 

'030481  
Frozen fillets, Pacific 
salmon, Atlantic and 
Danube 

15.555 18.469 18.012 

'030489  
Frozen fillets, other fish, 
n.e.s. 

3.714 5.266 16.917 

'160415  
Mackerel, prepared or 
preserved, whole or in 
pieces, but not minced 

14.477 12.384 15.580 

'030289  Fresh or chilled fish, n.e.s. 39.983 21.115 14.760 

'030232  
Tunas,yellowfin,fresh or 
chilled,excl heading No 
03.04,livers and roes 

11.749 7.443 13.878 

'030614  
Crabs frozen, in shell or 
not, including boiled in 
shell 

10.235 9.067 13.781 

'030799  
Molluscs nes,shelld o 
not&aquatic invert 
nes,fz,drid,saltd o in brine 

4.800 6.765 13.144 
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Sumber: UN.Comtrade 

Impor raw tuna dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

penurunan yang banyak disebabkan oleh pasokan yang lebih sedikit dan 

meroketnya harga ikan cakalang/skipjack.  Impor bahan baku mentah yang 

mengalami kenaikan adalah cephalopoda khususnya sotong, udang dan 

ikan beku. Sejumlah sotong beku dan ikan beku seperti makarel  dan salmon 

untuk konsumsi lokal, jadi meningkatnya impor tidak serta merta untuk 

memenuhi bahan baku unit pengolahan ikan. 

Pengolahan tuna dan udang  merupakan dua industri utama di 

Thailand untuk pasar ekspor. Industri pengolahan tuna menghasilkan tuna 

kaleng dan juga pre-cooked tuna loin. Thailand merupakan rumah bagi 

produsen dan eksport terbesar, Thai Union Frozen Products Plc yang 

memiliki Chicken of the Sea (AS) dan MW Brands (EU). Para pemain utama 

di industri ini menghasilkan merknya sendiri dan juga di bawah kontrak 

OEM untuk pemilik merk asing. Bahan baku tuna, cakalang beku, diimpor 

dari seluruh dunia. Thailand juga mengimpor semi-olahan produk untuk 

bahan baku pengalengan yaitu pre-cooked tuna loin dari China dan 

Indonesia. Sektor yang lebih kecil dari industry pengalengan  adalah 

makarel dan sardine kaleng yang keduanya diekspor dan dijual di pasar 

lokal. Bahan baku untuk makarel dan sardin berasal dari lokal, namun juga 

diimpor  untuk sardine beku. 

Sementara itu industri pengolahan udang sangat bergantung   pada 

pasokan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, industri telah meningkatkan 

pembelian bahan baku dari luar negeri dikarenakan menurunnya produksi 

domestik, walaupun jumlahnya relatip sedikit dibandingkan produksi lokal. 

Thailand biasanya memproduksi sekitar 500.000 – 600.000 ton udang 

pertahun, dan lebih dari 90% udang vanamei. Negara pemasok udang impor 

adalah India, Bangladesh, Myanmar dan Vietnam. Udang impor tersebut 

selanjutnya diproses  menjadi produk bernilai tambah untuk ekspor ke AS 

dan Jepang serta UE. 
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Para pembeli dari industri pengolahan mendapatkan bahan baku 

dari pasar global dan pada umumnya mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang pasokan ikan dunia. Ikan impor dibawa ke Thailand melalui 

perusahaan perdagangan atau langsung dari pemasok luar negeri 

(eksportir) tergantung pada produk dan negara asal barang. Tuna/skipjack 

pada umumnya dibawa melalui perusahaan perdagangang sementara 

udang dan chepalopoda biasanya dibawa langsung dari eksportir luar.  

Prosedur pembayaran untuk barang-barang impor mengikuti 

ketentuan/praktek internasional. Pembayaran mata uang asing untuk 

impor biasanya dalam bentuk US Dollar melalui Letter of Credit (L/C) 

dengan bank komersil. Untuk transaksi yang tidak melebihi THB 500.000 

tidak memerlukan persetujuan pemerintah dan aplikasi disampaikan ke 

Bank harus disertai dokumen pendukung seperti sales contract, packing list 

dan invoice. Untuk transaksi di atas THB 500.000, aplikasi disampaikan 

dengan import declaration form bersama dengan packing list.  

 

10.2 Sektor Retail  

Sektor retail pangan Thailand terus berkembang dengan modern 

retail seperti hypermarket, supermarket, cash and carry, dan convenience 

store memperoleh pangsa pasar sementara tradisional retail secara 

bertahap menurun. Penjualan retail pangan modern mencapai 70% toal 

penjualan retail.  Pertumbuhan retail modern yang cepat ini banyak 

didorong oleh meningkatnya investasi dari jaringan retail internasional 

sejak tahun 2000 seperti Tesco (Inggris), Big C Supercenter (Perancis) dan 

Siam Makro (Belanda). Jaringan Max Valu supermarket dimiliki oleh 

perusahaan Jepang AEON, Tops dan Home Fresh Mart dimiliki oleh Thai 

Group. 

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat beberapa ratus unit 

pengolah ikan modern yang berjalan di Thailand menghasilkan berbagai 
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macam olahan ikan termasuk produk bernilai tambah dan produk siap saji. 

Unit pengolahan secara umum dapat dibagi menjadi: 

- Pengalengan ikan: tuna kaleng, sardine, makarel, produk ikan lainny 

seperti salmon spread, cumi kaleng, sotong, teri kaleng dll. 

Pengalengan Thailand memproduksi berbagai macam kaleng dan 

produk in pouch yang dijual di pasar internasional, regional dan lokal. 

Mereka memproduksi ikan kaleng dengan cita rasa yang berbeda-

beda: in brine, in oil, in tomato sauce, dengan resep Tum Yam, kari, 

teriyaki, tuna/salmon spread dll. 

- Pengolah udang: udang vannamei adalah jenis utama yang diolah dan 

sedikit udang windu. Berbagai macam jenis olahan udang antara lain 

PTO, PD, udang tepung, nobashi, sushi, dll. 

- Pengolah seafood beku: memproduksi berbagai macam bahan baku 

dari ikan, cephalopods dan surimi. 

Fish Colectors Bangkok Fish Market Fisherman 

Freshwater Fish Agents 

Auction 

Processing Plant & Export 
(0,66%) 

Others 
(2,25%) 

Retails 
(97,09%) 

Bangkok Retail Markets 
(65,91%) 

Provincial Retail Markets 
(31,18%) 

Cold Storages 
(0,0%) 

Bangkok 
(0,0%) 

Provincial 
(0,66%) 
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Gambar 9. Saluran rantai pasok ikan laut segar di Bangkok Fish Market 

 

Gambar 10. Saluran rantai pasok ikan air tawar di Bangkok Fish Market 

 
 
10.3 Regulasi dan Sertifikasi 

Berdasarkan undang-undang kepabeanan yang berlaku, semua 

produk yang masuk ke Thailand, kecuali transshipment atau transit, tunduk 

pada pemeriksaan bea cukai. Berkas-berkas kepabeanan harus disampaikan 

bersama dengan dokumen pengangkutan kepada Divisi Inspeksi Import di 

titik pemasukan. Secara umum, tariff bea masuk sudah dibayarkan sebelum 

barang diperiksa oleh Bea Cukai. Dokumen yang dipersyaratkan untuk 

impor antara lain: Import Entry Form; Commercial Invoice; Proforma 

Invoice; Packing List; Bill of Lading/Airwaybill; Import Licence, Certificate of 

Fish Colectors Bangkok Fish Market Fisherman 

Freshwater Fish Agents 

Auction 

Processing Plant & Export 
(32,09%) 

Others 
(1,97%) 

Retails 
(65,94%) 

Bangkok Retail 
Markets 
(30,37%) 

Provincial Retail 
Markets 
(34,00%) 

Cold Storages 
(1,57%) 

Bangkok 
(4,90%) 

Provincial 
(27,19%) 
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Origin dan Import Declaration untuk impor yang melebihi THB 500.000. 

Untuk importasi produk perikanan, certificate untuk duty 

exemption, juga dipersyaratkan. Dalam banyak hal, Health (Quality) 

Certificate yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten negara eksportir juga 

dipersyaratkan oleh FDA, Kementerian Kesehatan Thailand. Dikarenakan 

hampir semua produk perikanan yang masuk ke Thailand merupakan bahan 

baku untuk diproses dan dire-ekspor, inspeksi dan prosedur inspeksi oleh 

otoritas Thailand biasanya minimal dan diserahkan pada importer 

(pengolah). 

Pada umumnya, perusahaan pengimpor menentukan standardnya 

sendiri  untuk memenuhi persyaratan dasar untuk bahan baku seperti 

kesegaran dan persyaratan fisis lainnya (sensory). Inspeksi tidak langsung 

dilakukan oleh Fish Inspection Division ketika mereka melakukan inspeksi di 

perusahaan untuk memastikan persyaratan HACCP  dipenuhi.  Hal ini sangat 

berbeda dengan prosedur ekspor dimana inspeksi mutu menjadi tanggung 

jawab penuh oleh Fish Inspection Division of the Department of Fisheries. 

Berikut prosedur importasi hewan akuatik ke Thailand: 

a. Importasi ikan dan produk perikanan ke Thailand didasarkan atas 

regulasi: Fisheries Act, B.E. 2490 (1947); Animal Epidemic Act, B.E. 2499 

(1956); Food Act, B.E. 2522 (1979); Wildlife Preservation and 

Protection Act, B.E. 2535 (1992); dan aturan terkait lainnya. 

b. Pre import: Importir di Thailand menyampaikan permohonan Import 

Permit (sebelum importasi) dari Fish Inspection Office (FIO) atau kantor 

perikanan provinsi di pelabuhan pemasukan dengan dokumen-

dokumen: 

- Form No. 1/1 

- Import permit bagi hewan akuatik liar (Wildlife Preservation and 

Protection Act, B.E. 2535 (1992)). 

- Copy kartu identitas resmi 
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- Copy resdintial registration book 

- Dokumen registrasi pendaftaran perusahaan 

- Copy ijin perdagangan hewan akuatik 

- Copy HC 

- Untuk udang, HC harus menyertakan hasil uji residu: 

chloramphenicol (<0.3 ppb), Nitrofurans (<0.3 ppb) 

- Dalam hal produk impor untuk tujuan re-processing/re-exporting, 

lokasi budidaya/stoking harus dicantumkan. 

- Dokumen lain yang dipersyaratkan 

Dokumen-dokumen di atas harus disampaikan 7 hari sebelumnya. 

Setelah permintaan impor dikabulkan, importir harus mengkonfirmasi 

keterangan rinci pengiriman seperti tanggal, waktu, penerbangan, 

nomor kapal, moda transportasi sebelum ketibaan produk di port. 

c. Saat impor (date of import) 

Pada saat importasi, importir harus menunjukkan dokumen yang 

dipersyaratkan kepada petugas FIO di lokasi impor. Dokumen-

dokumen tersebut sebagai berikut: 

- Import permit 

- Dokumen persetujuan impor untuk ikan hidup atau ikan mati (Form 

No.6) 

- Form untuk impor makanan 

- Import permit  sesuai dengan  Wildlife Preservation and Protection 

Act, B.E. 2535 

- Export permit untuk hewan akuatik liar yang diatur oleh CITES 

- Impor Certificate untuk yellow-fin tuna dari Department of 

Fisheries. 

- HC dari negara eksportir. Untuk udang, menyampaikan original 

copy HC yang menyatakan kandungan residu: Chloramphenicol 

(<0.3 ppb), Nitrofuran (<0.3ppb) 
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- Transportation permit 

- Invoice 

- Air Waybill atau Bill of Lading 

- Packing List 

- Dokumen lain yang dipersyaratkan 

d. Inspeksi: 

Petugas memeriksa kelengkapan dokumen sebagai berikut: 

- Hewan akuatik hidup 

Setelah dokumen sudah dilengkapi dan persyaratan sudah dipenuhi 

oleh impotir, petugas akan mengambil sampel untuk pengujian 

penyakit sebelum import permit disetujui. 

Jika dokumen tidak lengkap dan persyaratan lainnya tidak dipenuhi 

oleh importir dan terdapat kecurigaan,  petugas akan mengambil 

sampel untuk tindakan karantina. Laboratorium yang ditunjuk akan 

melakukan analisis untuk menjamin mutu sesuai dengan standar. 

Jika standar mutu tidak dipenuhi, tindakan hukum akan dikenakan 

dan produk tersebut akan dikembalikan ke negara asal. 

- Bahan baku 

Setelah persyaratan dokumen dilengkapi, petugas akan mengambil 

sampel untuk uji residu sebelum import permit diterbitkan. 

Spesies, ukuran dan jumlah/berat impor harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam import permit. Proses dan biaya tindakan 

karantina dan inspeksi lalinnya menjadi tanggung jawab pihak 

importir. 
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e. Manakala dokumen tidak lengkap dan persyaratan lainnya tidak 

dipenuhi, petugas akan mengambil sampel dan menahannya untuk 

proses inspeksi selanjutnya.  Laboratorium yang ditunjuk akan 

melakukan analisis untuk menjamin mutu dan keamanan produk. 

Produk selanjutnya dapat dikirim balik ke negara asal.  

Gambar 11. Diagram Prosedur Pre-impor 

Gambar 12. Diagram Proses Importasi 
11. Profil Pasar Jepang 

11.1 Kondisi Umum Pasar Jepang 
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11.1.1 Kondisi Geografi 

Jepang merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letak 

astronomis Jepang adalah di 300 – 470 Lintang Utara dan 1280 – 1460 Bujur 

Timur. Letak geografisnya adalah di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah 

timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, 

Korea, dan Rusia.  

Kepulauan Jepang terdiri dari pulau-pulau stratovolcano, empat 

pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan 

Kyushu. Jepang berada 36°sebelah utara khatulistiwa dan 138°sebelah 

timur meridian utama. Jepang berada di utara timur laut Cina dan Taiwan 

(dipisahkan oleh Laut Cina Timur), sebelah timur Korea (dipisahkan oleh 

Laut Jepang), dan sebelah selatan Rusia Timur Jauh. 

Selain 4 pulau utama, terdapat 3.000 pulau-pulau berukuran lebih 

kecil, termasuk Okinawa serta pulau-pulau kecil yang berpenghuni atau 

tidak berpenghuni. Pada tahun 2006, total luas wilayah Jepang adalah 

377.923,1 km², di antaranya 374.834 km² adalah daratan dan 3.091 km² 

perairan. Sekitar 73% wilayah Jepang adalah daerah pegunungan. 

Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 

empat musim yang jelas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim 

yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. 

Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami 

musim salju, namun sebaliknya wilayah Jepang bagian selatan beriklim 

subtropis. Iklim juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari 

benua Asia ke Lautan Pasifik pada musim dingin, dan sebaliknya pada 

musim panas. Hal ini menyebabkan potensi perikanan Jepang bervariasi 

dan musim tangkapan berbeda antara wilayah utara dan selatan. Keadaan 

ini merupakan peluang bagi ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar 

Jepang. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea
https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Stratovolcano
https://id.wikipedia.org/wiki/Hokkaido
https://id.wikipedia.org/wiki/Honshu
https://id.wikipedia.org/wiki/Shikoku
https://id.wikipedia.org/wiki/Kyushu
https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Meridian_utama
https://id.wikipedia.org/wiki/Cina
https://id.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia_Timur_Jauh
https://id.wikipedia.org/wiki/Okinawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_dingin
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lautan_Pasifik
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11.1.2 Kondisi Demografi 

Populasi penduduk Jepang tahun 2014 diperkirakan sekitar 127,2 

juta orang atau menurun 0,23% dibandingkan jumlah penduduk tahun 

2013. Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, 

dengan sedikit populasi pekerja asing. Jumlah penduduk Jepang dari tahun 

2010 sampai 2014 mengalami penurunan 7,68% per tahun. Pada tahun 

2011, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 82,25 tahun, dan merupakan 

salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Namun populasi Jepang 

dengan cepat menua sebagai dampak dari ledakan kelahiran pascaperang 

diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19,5% 

dari populasi Jepang sudah berusia di atas 65 tahun. 

Masalah lain termasuk meningkatkan generasi muda yang memilih 

untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa. Populasi Jepang 

dikhawatirkan akan merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan makin 

menurun hingga 64 juta pada tahun 2100.  

 

11.1.3 Kondisi Ekonomi 

Pada tahun 2014, PDB Jepang mengalami penurunan sebesar 17,38 

% dibandingkan tahun 2013, yakni dari US$ 5.955 milyar di 2013 menjadi 

US$ 4.920 di 2014. Sementara itu PDB perkapita Jepang mengalami 

kenaikan sebesar 1,79% dari US$ 36.912 di 2013 menjadi US$ 37.573 di 

2014. Hal ini disebabkan karena Jepang mengalami resesi di 2014 

khususnya di kuartal 2 dan kuartal 3, yang merupakan pertama kali terjadi 

semenjak 2011. Sementara itu angka tingkat pengangguran mengalami 

penurunan selama kurun waktu 2010-2014. 

Tabel 12. Kondisi Perekonomian Jepang 
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 

PDB (Milyar USD) 5.035 5.495 5.905 5.955 4.920 

https://id.wikipedia.org/wiki/Etnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Ledakan_kelahiran_pasca_Perang_Dunia_II
http://id.wikipedia.org/wiki/Menikah
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Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 

PDB perkapita (USD) 34.698 36.296 36.203 36.912 37.573 

Inflasi  - 1% -0,5%  0,2% -0,2% 1,5% 

Tingkat Pengangguran 4,8% 4,8% 4,6% 4,3% 3,7% 

Tenaga Kerja (juta jiwa) 63,1 63,2 62,7 63,5 63,2 

Saat ini Jepang masih berdiri sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke 

empat didunia dibawah AS dan Cina. Merupakan anggota G7 dan 

merupakan negara dengan teknologi yang paling maju. Industri manufaktur 

adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya 

alam. Pola umum yang dijalankannya adalah sebagai berikut: perusahaan-

perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan 

membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor.  

 

11.2 Potensi dan Peluang Perikanan di Jepang  

Pada tahun 2014 impor produk perikanan Jepang mengalami 

penurunan sebesar 0,54% dibanding tahun 2013, yaitu dari  US$ 16,06 

Milyar (2013) menjadi US$  15,98 Milyar (2014).  Beberapa produk utama 

pasar Jepang adalah udang (17,63%), TTC (16,63%), salmonidae (8,50%). 

Beberapa produk yang mengalami trend penurunan pada periode 2012-

2014 adalah udang sebesar 3,38% per tahun, TTC sebesar 10,42% per tahun, 

kekerangan sebesar 7,21% per tahun, kepiting/rajungan sebesar 10,68% 

per tahun, cumi-cumi sebesar 16,43% per tahun, sidat sebesar 22,54% per 

tahun dan rumput laut sebesar 3,8% per tahun. Sedangkan produk yang 

mengalami tren kenaikan pada periode 2012-2014 adalah mutiara sebesar 

45,3%. Namun demikian, produk-produk tersebut yang juga mengalami 

trend positif terhadap total selama periode tersebut adalah udang sebesar 

5,36% per tahun, salmonidae 7,71% per tahun dan rumput laut sebesar 
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4,13% per tahun sebagaimana Tabel 1.  Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum impor Jepang pada hampir semua komoditas mengalami penurunan.  

Penurunan impor perikanan di Jepang disebabkan oleh berbagai 

faktor antara lain kebijakan pemerintah Jepang yang semakin membatasi 

impor perikanan dan mengoptimalkan produksi lokal. Disisi lain hal ini 

selaras dengan data demografi penduduk Jepang, yang cenderung 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, khususnya di 

kuartal 2 dan kuartal 3 mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan 

penurunan daya beli. 

Sebagai salah satu  negara dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi 

di dunia, Jepang merupakan pasar yang sangat potensial untuk dijadikan 

negara tujuan ekspor. Udang dan TTC merupakan komoditas paling 

digemari oleh masyarakat Jepang. Selain itu Indonesia bisa 

mengoptimalkan ekspor melalui komoditas mutiara, yang pada tahun 2014 

terjadi peningkatan impor yang cukup tinggi. 

Berdasarkan negara pengekspor utama, pada tahun 2014, Tiongkok 

menempati urutan pertama dengan nilai sebesar US$ 2,73 Milyar (17,11%), 

disusul Chili sebesar US$ 1,38 Milyar (8,65%), AS sebesar US$ 1,29 juta 

(8,09%)  dan Indonesia menempati urutan ketujuh dengan nilai US$ 945 juta 

(5,92%).  Hampir semua negara-negara pengekspor mengalami trend 

penurunan yang siginifikan selama tiga tahun terakhir, antara lain China 

sebesar 8,71% per tahun,  Rusia sebesar 13,88% per tahun dan Thailand 

sebesar 16,77% per tahun, sedangkan Indonesia mengalami penurunan  

sebesar 3,68% per tahun. Namun demikian terdapat beberapa Negara yang 

mengalami tren kenaikan selama tiga tahun terakhir, antara lain Vietnam 

sebesar 4,8% dan India sebesar 9,27%. 

Tabel 13. Pola pengeluaran rumah tangga Jepang terhadap produk 
perikanan 

Item 
Purchased 
Amount (¥) 

Ratio (%) 
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Tuna 4.507 11,7% 
Salmon 3.109 8,0% 
Shrimp 2.569 6,6% 
Octopus 1.059 2,7% 
Scallop 1.175 3,0% 
Other seafood 26.225 67,9% 
Total 38.645 100% 

Sumber. Ministry of Internal Affair and Communication Japan 

Tabel 14. Perkembangan Impor Produk Perikanan Jepang Berdasarkan 
Komoditas Utama, Tahun 2012-2014 

 
 

Posisi Indonesia sebagai peringkat keenam eksportir produk 

perikanan ke Jepang pada tahun 2012 telah digeser oleh Vietnam pada 

tahun 2014. Hal ini disebabkan Indonesia mengalami tren penurunan 

selama 3 tahun terakhir sebesar 3,29%. Disisi lain Vietnam mengalami tren 

kenaikan selama 3 tahun terakhir sebesar 4,8%, salah satu komoditas yang 

memberikan kontribusi terhadap tren kenaikan ekspor Vietnam  pada 2014 

adalah udang. 

TREND 

NILAI 

TREND 

THD TOTAL 

12-14 12-14

VALUE (USD 

000)

% THD 

TOTAL

VALUE (USD 

000)

% THD 

TOTAL

VALUE (USD 

000)

% THD 

TOTAL
(%) (%)

1 Udang      2.992.691 15,92        2.979.839 18,55       2.791.343   17,47 (3,38)         5,36           

2 TTC      3.351.682 17,83        2.668.503 16,61       2.656.474   16,63 (10,42)       (3,37)         

3 Salmonidae      1.386.389 7,37        1.178.002 7,33       1.358.818     8,50 0,16           7,71           

4 Kekerangan      1.168.899 6,22        1.064.876 6,63       1.006.028     6,30 (7,21)         0,80           

5 Kepiting/Rajungan      1.071.956 5,70           765.038 4,76          820.614     5,14 (10,68)       (4,32)         

6 Mutiara         399.689 2,13           381.637 2,38          744.652     4,66 45,30         53,96         

7
Cumi-Cumi/ 

Sotong/Gurita
        903.270 4,80           742.730 4,62          631.885     3,95 (16,35)       (9,12)         

8 belut/sidat         752.533 4,00           723.708 4,51          425.168     2,66 (22,54)       (14,19)       

9 Rumput Laut         321.588 1,71           288.807 1,80          296.305     1,85 (3,80)         4,13           

10 Makarel         297.410 1,58           263.142 1,64          284.799     1,78 (1,65)         6,18           

11 Lainnya 6.153.730    33          5.007.907       31,17 4.961.199        31,05 (9,78)         (2,58)         

Total 18.799.837           100 16.064.189            100 15.977.285    100 (7,55)         

NO KOMODITAS

2012 2013 2014
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Tabel 15. Perkembangan Impor Produk Perikanan Jepang Berdasarkan 
Negara Eksportir Utama, Tahun 2012-2014 

 

 

11.3 Persyaratan Pasar Jepang 

Untuk bisa melakukan ekspor ke Jepang, harus dipastikan bahwa 

produk tersebut memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan undang-

undang sanitasi makanan serta regulasi terkait lainnya yang antara lain 

adalah: 

 

a. Foreign Exchange and Foreign Trade Act,  

Importasi produk perikanan ke Jepang harus mematuhi 

peraturan terkait dengan ketentuan sebagai berikut: 

TREND 

NILAI 

TREND 

THD 
2013-201412-14 12-14

VALUE 

(USD 000)

% THD 

TOTAL

VALUE (USD 

000)

% THD 

TOTAL

VALUE 

(USD 000)

% THD 

TOTAL
% (%) (%)

1 China 3.290.548        17,50 2.840.177          17,68 2.734.062        17,11 (8,71)       (1,10)      

2 Chile 1.640.783          8,73 1.207.457            7,52 1.382.284          8,65 (5,97)       0,61       

3
United States of 

America
1.559.767          8,30 1.236.004            7,69 1.292.935          8,09 (8,08)       (1,04)      

4
Russian 

Federation
1.521.474          8,09 1.233.287            7,68 1.124.644          7,04 (13,88)     (6,73)      

5 Thailand 1.600.788          8,51 1.281.883            7,98 1.107.188          6,93 (16,77)     (9,72)      

6 Viet Nam 926.192             4,93 935.375               5,82 1.015.847          6,36 4,80        13,69     

7 Indonesia 1.011.547          5,38 952.672               5,93 945.357             5,92 (3,29)       4,99       

8 Norway 924.237             4,92 797.128               4,96 874.955             5,48 (1,99)       5,65       

9 Korea, Republic of 1.005.816          5,35 835.495               5,20 781.716             4,89 (11,69)     (4,36)      

10 Taipei, Chinese 643.523             3,42 442.553               2,75 475.833             2,98 (11,85)     (5,71)      

11 India 389.635             2,07 443.294               2,76 464.466             2,91 9,27        19,25     

12 Canada 492.074             2,62 410.586               2,56 445.812             2,79 (3,99)       3,41       

13 Australia 441.256             2,35 361.193               2,25 433.825             2,72 0,98        8,28       

14 Philippines 265.868             1,41 241.706               1,50 238.830             1,49 (5,14)       2,87       

15 Argentina 154.769             0,82 163.525               1,02 191.363             1,20 11,34      20,66     

16 Peru 235.516             1,25 158.474               0,99 189.547             1,19 (6,55)       (0,50)      

17 French Polynesia 95.493               0,51 98.765                 0,61 188.944             1,18 47,37      56,69     

18 New Zealand 156.186             0,83 146.554               0,91 143.267             0,90 (4,20)       4,05       

19 Morocco 129.620             0,69 173.184               1,08 141.545             0,89 7,67        19,27     

20 Iceland 133.484             0,71 121.344               0,76 122.796             0,77 (3,95)       4,07       

21 Lainnya 2.181.261      11,60 1.983.533 12,35    1.682.069     10,53 (12,13)     (4,16)      

Total 18.799.837 100 16.064.189   100 15.977.285  100 (7,55)       

NO
NEGARA 

EKSPORTIR

2012 2013 2014
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- Import quota: beberapa jenis ikan yang termasuk dalam kuota 

impor ke negara Jepang antara lain adalah ikan herring (nishin), cod 

(tara), yellowtail, mackerel, sardines, horse mackerel, saury, 

scallops, scallop eyes, squid, etc. (live, fresh, chilled, frozen, filleted, 

or dried) 

- Import approval: untuk importasi beberapa produk perikanan 

sebagaimana berikut harus mendapatkan persetujuan impor dari 

Trade Minister yaitu  

Bluefin tuna (yang dibudidayakan di Samudera Atlantik atau laut 

Mediterranea and disimpan dalam bentuk segar/dingin); Southern 

bluefin tuna (dalam bentuk segar dingin, termasuk dari Australia, 

New Zealand, the Philippines, South Korea, or Taiwan); Bigeye tunas 

and prepared bigeye tunas (asal dari Bolivia/Georgia) and ikan, 

crustaceans, and other aquatic invertebrates and prepared food 

made from such, and animal-based products using fish, 

crustaceans, and mollusks 

- Advance acknowledgment: untuk mengimpor produk perikanan 

seperti frozen bluefin, southern bluefin, and bigeye tuna, dan 

swordfish diperlukan note of acknowledgment dari Minister of 

Trade. 

- Acknowledgment at customs clearance: untuk dapat melakukan 

importasi untuk produk Bluefin tuna, Southern Bluefin tuna, dan 

Swordfish dalam bentuk segar dingin diperlukan beberapa 

dokumen seperti certificate of statistics, fishing certificate, dan 

certificate of re-export  

b. Food Sanitation Act, 

Sesuai dengan Notification No. 370 of the Ministry of Health, Labour 

and Welfare, "Standards and Criteria for Food and Additives" issued 

under the Food Sanitation Act dan Standards For Pesticide Residues, 
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seafood dan produk olahannya harus memenuhi sanitasi makanan 

yang dilakukan untuk menguji jenis dan sumber bahan baku, dan untuk 

menguji jenis dan isi aditif, residu pestisida, mikotoksin, dan 

sebagainya. Larangan impor dapat dikenakan pada makanan apabila 

terdapat aditif, pestisida, atau konten lainnya yang dilarang di Jepang 

yang melebihi tingkat batas yang diperbolehkan 

c. Customs Act 

Larangan impor bagi kargo yang tidak sesuai atau dipalsukan. 
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11.4 Prosedur import produk seafood ke Jepang 

Gambar 13. Prosedur impor produk seafood ke Jepang 

 

 

 



 

93 

 

11.5 Dokumen yang diperlukan untuk import clearance 
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11.6 Pengecekan produk perikanan yang akan masuk ke Jepang 

Risk factors at the 
time of importation 
(typical examples) 

Items to be checked in 
advance 

Items to be checked 
regularly 

(including at the time 
of first importation) 

Items to be checked 
during the 

transportation and 
storage processes 

・ Pathogenic 

microorganisms such 
as Vibrio 
parahaemolyticus 
(fillet, shelled and/or 
peeled fish and 
shellfish to be eaten 
raw) 

・ Taking measures to 

prevent contamination 
by pathogenic 
microorganisms in 
cleaning water used at 
processing plants, etc. 

・ Compliance with 

processing standards 

・ Ensuring that no 

pathogenic 
microorganisms are 
present through 
regular testing and 
inspections 

・ Compliance with 

storage standards  

・ Whether proper 

temperature control is 
carried out to prevent 
harm due to the 
growth of any 
microorganisms 

・ Non-conformity 

with standards for 
constituents, 
standards for 
processing, and 
standards for storage 
for oysters eaten raw 

・ Checking whether 

the standards for 
processing in the 
producing country are 
at the same level as in 
Japan 

・ Ensuring conformity 

with the standards for 
constituents by regular 
testing and inspection 

・ Compliance with 

storage standards 

・ Diarrheic shellfish 

poisons or paralytic 
shellfish poisons 
(shellfish) 

・ Checking that clams 

are gathered in sea 
areas where proper 
monitoring of shellfish 
poisoning is 
implemented 

・ Ensuring that no 

shellfish poisons are 
present by regular 
testing and inspection 

  

・ Mixing with 

poisonous blowfish 

・ Ensuring that only 

fish of the approved 
type(s) are imported 

・ Taking measures to 

prevent different types 
of blowfish from being 
mixed in, through 
proper identification of 
fish types 

  ・ Checking the 

certificates issued by 
the governmental 
agency of the 
exporting country 

・ Ensuring that no 

different types of 
blowfish are included, 
through proper 
identification of fish 
types 

・ Mixing with 

poisonous fish such as 
fish with ciguatoxin 
(southern groupers, 

・ Checking the seas 

where the fish are 
caught  

  ・ Ensuring that no 

poisonous fish are 
included, through 
proper identification of 
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Risk factors at the 
time of importation 
(typical examples) 

Items to be checked in 
advance 

Items to be checked 
regularly 

(including at the time 
of first importation) 

Items to be checked 
during the 

transportation and 
storage processes 

parrot fish, 
barracudas, etc.) 

・ Taking measures to 

prevent poisonous fish 
from being mixed in, 
through proper 
identification of fish 
types 

fish types 

・ Residual veterinary 

drugs and feedstuff 
additives 

・ Checking on the use 

of veterinary drugs 

・ Raw materials of 

processed foods must 
conform with the 
residue standards 

・ Checking 

compliance with 
proper dose, 
administration, and 
drug holidays for 
veterinary drugs and 
feedstuff additives 

・ Checking the levels 

of residual veterinary 
drugs and feedstuff 
additives, by regular 
testing and inspection 

  

・ Use of additives 

that may mislead 
consumers in the 
determination of 
quality and freshness 
(fresh fish and 
shellfish) 

・ Ensuring that no 

colorant, carbon 
monoxide or other 
additives that may 
mislead consumers in 
the determination of 
quality or freshness 
have been used 

・ Checking the types 

of additives used, by 
regular testing and 
inspection 

・ Checking the color 

of the product (scarlet, 
etc.) 

・ Histamine ・ Checking at the 

point of receiving raw 
material 
? Temperature control 
must be proper during 
the manufacturing, 
processing and other 
processes. 

・ Checking the level 

ofhistamine, by regular 
testing and inspection 

・ Whether proper 

temperature control is 
carried out to prevent 
harm due to the 
histamine formation 
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11.7 Peraturan labelling produk perikanan ke Jepang 

Pelabelan produk seafood dan produk olahannya yang diekspor ke 

Jepang harus menggunakan bahasa Jepang dan mengikuti hukum dan 

peraturan sebagai berikut  

1) Act for Standardization and Proper Labeling of Agricultural and 

Forestry Products,  

2) Food Sanitation Act,  

3) Measurement Act,  

4) Health Promotion Act, 

5) Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources,  

6) Act against Unjustifiable Premiums and Misleading 

Representations, and  

7) Intellectual asset-related laws (e.g., Unfair Competition Prevention 

Act, Trademark Act) 

Ketika mengimpor dan menjual produk seafood sebagai produk 

segar, importir harus memberikan informasi berikut pada label sesuai 

dengan standar pelabelan kualitas makanan segar sesuai dengan Act for 

Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products 

yang harus mencantumkan informasi sebagai berikut: 

1) product name,  

2) country of origin,  

3) content, dan  

4) name and address of importer 

Ketika mengimpor dan menjual produk seafood sebagai produk 

olahan, importir harus memberikan informasi berikut pada label sesuai 

dengan standar pelabelan kualitas makanan segar sesuai dengan Act for 

Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products, 

and the similar requirements for processed foods packed in containers under 

the Food Sanitation Act yang harus mencantumkan informasi sebagai 
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berikut: 

1) product name,  

2) ingredients,  

3) content,  

4) expiration date,  

5) storage method,  

6) country of origin, and 

7) name and address of importer. 

 

 
Gambar 14. produk seafood dan olahan yang perlu mencantumkan label 

keterangan asal produk 
 

11.8 Tarif duties 

Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

0301.94 210 - Atlantic bluefin 
tunas (Thunnus 
thynnus) 

      Free   3.5% 

0301.94 220 - Pacific bluefin 
tunas (Thunnus 
orientalis) 

      Free   3.5% 

0301.95 900 2 Other 5% 3.5%   Free   3.5% 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

0301.99 220 - Hirame 
(Paralichthys spp.) 

      Free   3.5% 

0301.99 290 - Other       Free   3.5% 

0302.32 000 Yellowfin tunas 
(Thunnus albacares) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.33 000 Skipjack or stripe-
bellied bonito 

5% 3.5%       3.5% 

0302.35 020 - Pacific bluefin 
tunas (Thunnus 
orientalis) 

          3.5% 

0302.39 000 Other 5% 3.5%       3.5% 

0302.46 000 Cobia 
(Rachycentron 
canadum) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.54 200 2 Of Urophycis spp. 5% 3.5%       3.5% 

0302.56 000 Blue whitings 
(Micromesistius 
poutassou, 
Micromesistius 
australis) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.59 200 2 Other 5% 3.5%       3.5% 

0302.71 000 Tilapias 
(Oreochromis spp.) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.72 000 Catfish (Pangasius 
spp., Silurus spp., 
Clarias spp., 
Ictalurus spp.) 

5% 3.5%       3.5% 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

0302.73 000 Carp (Cyprinus 
carpio, Carassius 
carassius, 
Ctenopharyngodon 
idellus, 
Hypophthalmichthy
s spp., Cirrhinus 
spp., 
Mylopharyngodon 
piceus) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.79 000 Other 5% 3.5%       3.5% 

0302.82 000 Rays and skates 
(Rajidae) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.83 000 Toothfish 
(Dissostichus spp.) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.84 000 Seabass 
(Dicentrarchus spp.) 

5% 3.5%       3.5% 

0302.89 292 -- Spanish mackerel           3.5% 

0302.89 293 -- Hairtails           3.5% 

0302.89 299 -- Other           3.5% 

0302.90 090 2 Other 5% 3.5%       3.5% 

0303.42 000 Yellowfin tunas 
(Thunnus albacares) 

5% 3.5%       3.5% 

0303.43 000 Skipjack or stripe-
bellied bonito 

5% 3.5%       3.5% 

0303.45 020 - Pacific bluefin 
tunas (Thunnus 
orientalis) 

          3.5% 

0303.49 000 Other 5% 3.5%       3.5% 

0303.89 292 -- Spanish mackerel           3.5% 

0303.89 293 -- Hairtails           3.5% 

0303.90 090 3 Other 5% 3.5%       3.5% 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

0304.31 000 Tilapias 
(Oreochromis spp.) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.32 000 Catfish (Pangasius 
spp., Silurus spp., 
Clarias spp., 
Ictalurus spp.) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.33 000 Nile Perch (Lates 
niloticus) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.39 000 Other 5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.41 000 Pacific salmon 
(Oncorhynchus 
nerka, 
Oncorhynchus 
gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus 
tschawytscha, 
Oncorhynchus 
kisutch, 
Oncorhynchus 
masou and 
Oncorhynchus 
rhodurus), Atlantic 
salmon (Salmo 
salar) and Danube 
salmon (Hucho 
hucho) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.42 000 Trout (Salmo trutta, 
Oncorhynchus 
mykiss, 
Oncorhynchus 
clarki, 
Oncorhynchus 
aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus 

5% 3.5%   Free   3.5% 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

apache and 
Oncorhynchus 
chrysogaster) 

0304.43 000 Flat fish 
(Pleuronectidae, 
Bothidae, 
Cynoglossidae, 
Soleidae, 
Scophthalmidae 
and Citharidae) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.44 200 2 Other 5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.45 000 Swordfish (Xiphias 
gladius) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.46 000 Toothfish 
(Dissostichus spp.) 

5% 3.5%   Free   3.5% 

0304.49 290 - Other       Free   3.5% 

0304.51 000 ################
########### 

5% 3.5%       3.5% 

0304.52 000 Salmonidae 5% 3.5%       3.5% 

0304.53 200 2 Other 5% 3.5%       3.5% 

0304.54 000 Swordfish (Xiphias 
gladius) 

5% 3.5%       3.5% 

0304.55 000 Toothfish 
(Dissostichus spp.) 

5% 3.5%       3.5% 

0304.59 299 -- Other           3.5% 

0305.59 090 - Other   10.5%   Free   10.5% 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

0305.72 229 - Other   10.5%   Free   10.5% 

0305.79 229 - Other   10.5%   Free   10.5% 

0306.11 100 1 Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.12 100 1 Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.14 100 1 Smoked 9.6% (9.6%) 7.2% Free   6.3% 

0306.14 010 - King crabs 
(Paralithodes spp.) 

      Free   4.0% 

0306.14 040 - Horsehair crabs           4.0% 

0306.15 100 1 Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.19 110 (1) Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.21 500 2 Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.22 500 2 Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.24 110 - King crabs 
(Paralithodes spp.) 

      Free   4.0% 

0306.24 130 - Swimming crabs 
(Portunus spp.) 

      Free   4.0% 

0306.24 500 2 Smoked 9.6% (9.6%) 7.2% Free   6.3% 

0306.24 200 3 Other 15% 10%   Free   6.4% 

0306.25 200 2 Smoked 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0306.29 510 (1) Ebi 4.8% (4.8%) 3.2%     4.8% 

0307.11 000 Live, fresh or chilled 10% 7%       5.5% 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

0307.19 100 1 Frozen 10% 7%       5.5% 

0307.19 210 - Adductors of 
shellfish 

          5.5% 

0307.29 500 2 Smoked 9.6% 6.7%       5.5% 

0307.31 000 Live, fresh or chilled 10% 7%       5.5% 

0307.39 100 1 Frozen 10% 7%       5.5% 

0307.39 510 - Adductors of 
shellfish 

          5.5% 

0307.49 500 2 Smoked 9.6% 6.7%       5.5% 

0307.71 200 2 Hard clam 5% 3.5%       3.5% 

0307.71 320 - Baby clam           5.5% 

0307.79 120 (2) Hard clam 5% 3.5%   Free   3.5% 

0307.79 131 - Baby clam       Free   5.5% 

0307.79 210 - Adductors of 
shellfish 

          5.5% 

0307.81 000 Live, fresh or chilled 10% 7%       5.5% 

0307.89 100 1 Frozen 10% 7%   Free   1.9% 

0307.91 092 --- Fresh water clam       Free   5.5% 

0307.99 132 --- Fresh water clam       Free   5.5% 

0307.99 210 - Cuttle fish and 
squid, scallops 
(Pectinidae) and 
adductors of 
shellfish 

          5.5% 

1604.11 010 - Other than in 
airtight containers 

      7.2% Free   

1604.11 090 - Other         Free   
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

1604.12 000 Herrings 9.6%   (9.6
%) 

7.2%     

1604.13 010 - In airtight 
containers 

            

1604.13 090 - Other             

1604.15 000 Mackerel 9.6%   (9.6
%) 

7.2%     

1604.16 000 Anchovies 9.6%   (9.6
%) 

7.2%     

1604.19 090 - Other         Free   

1604.20 015 - Of Tara (Gadus 
spp., Theragra spp. 
and Merluccius 
spp.) 

    9%       

1604.20 020 2 Other 9.6%   (9.6
%) 

7.2%     

1604.32 010 - Ikura         Free   

1605.10 010 1 In airtight 
containers 

6.5%   5%       

1605.10 029 - Other         Free   

1605.30 010 1 Simply boiled in 
water or in brine; 
chilled, frozen, 
salted, in brine or 
dried, after simply 
boiled in water or in 
brine 

4.8%   (4.8
%) 

3.2%     

1605.30 020 2 Other 6%   5%       
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

1605.40 011 (1) Simply boiled in 
water or in brine; 
chilled, frozen, 
salted, in brine or 
dried, after simply 
boiled in water or in 
brine 

4.8%   (4.8
%) 

3.2%     

1605.40 012 (2) Other 6%   5%   Free   

1605.51 010 - In airtight 
containers 

        Free   

1605.51 090 - Other         Free   

1605.52 000 Scallops, including 
queen scallops 

9.6%   (9.6
%) 

7.2%     

1605.53 010 - In airtight 
containers 

        Free   

1605.53 090 - Other         Free   

1605.55 010 - In airtight 
containers 

        Free   

1605.55 090 - Other         Free   

1605.56 010 - In airtight 
containers 

        Free   

1605.56 090 - Other         Free   

1605.57 000 Abalone 9.6%   (9.6
%) 

7.2% Othe
r 

than 
in 

airti
ght 

cont
aine

rs 
Free 
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Statistical code 

Description 

Tariff rate Tariff rate (EPA) 

H.S. code 
Gener

al 
GSP 

Thail
and 

Indo
nesi

a 

ASE
AN 

Philip
pines 

1605.58 010 - In airtight 
containers 

        Free   

1605.58 090 - Other         Free   

1605.59 210 - Scallops 
(Pectinidae), other 
than those of the 
genera Pecten, 
Chlamys or 
Placopecten and 
queen scallops 

            

1605.59 291 -- In airtight 
containers 

        Free   

1605.59 299 -- Other         Free   

1605.61 000 Sea cucumbers 12%   10% 8% Free   

1605.62 000 Sea urchins 12%   10% 8% Free   

1605.69 100 1 Sea urchins 12%   10% 8% Free   
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11.9 Otoritas Kompeten Terkait dengan Ekspor Impor Produk Perikanan 
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Lampiran 

 
DAFTAR EKSPORTIR/IMPORTIR THAILAND 

 
ALBATROSS COMPANY LIMITED  
187/64-65 Ladprad 122 Lardprao  
Wangthonglang  
Bangkok 10310  
Thailand  
Attn: Mr. Khun Perm  
Tel: 66-2-9340061-4  
Fax: 66-2-9340065  
E-mail: permphan@khunperm.com  
Importer  
Products: Crab, live  
 
ANGLO-SIAM SEAFOODS LTD  
191/47 CTI Tower 20th Floor  
Ratchadapisek Road  
Klong Toey, Bangkok 10110  
Thailand  
Attn: Mr. Kevin Taibanchakit  
Tel: 66-2-2611163-8  
Fax: 66-2-2611169  
E-mail: anglos@loxinfo.co.th  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Bivalve, live/fresh/frozen - Cephalopods, fresh/frozen - Fish, frozen - 
Shrimp, frozen  
 
APIRACHAI FISHERY CO LTD  
59/5 Moo 8, Rama 2 Road  
Tumbon Thasai, Muang  
Samutsakorn 74000  
Thailand  
Attn: Mr. Aphisit Techanitisawad  
Tel: 66-34-417338  
Fax: 66-34-413618  
E-mail: aphisit@yahoo.com  
Web: www.anusorn.co.th  
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Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, fresh/chilled - Fish, frozen 
  
B.S.A FOOD PRODUCTS CO LTD  
1/41 Moo 3, Taiban Road, A. Muang  
Samutprakarn 10280  
Thauland  
Attn: Mr. Sompod Uamploy  
Tel: 66-34-820273 / 66-34-428205-6  
Fax: 66-34-820559  
E-mail: export@bsfood.com  
Web: www.bsafood.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen - Freshwater fish, fresh/frozen  
 
BANGKOK FISHERIES CO., LTD  
61/1 Thammakunakorn Road  
Krokkrak District, Muang  
Samutsakorn 74000  
Thailand  
Attn: Mr. Pornchai Kanokvilaratana  
Tel: +66-34411324  
Fax: +66-34422556  
E-mail: pornchai.k@cpintertrade.com  
- Importer- Exporter  
Products: Fishmeal/fishoil  
 
BS MANUFACTURING CO LTD  
385 Bangna-Trad Road  
Bangna, Bangkok 10260  
Thailand  
Attn: Mr. Satien Pornyuenyong  
Tel: 66-2-3993401  
Fax: 66-2-3993405  
E-mail: bsmf@truemail.co.th  
Exporter - Processor  
Products: Surimi, frozen  
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CHATHITIRAT INTERNATIONAL PRODUCTS CO LTD  
No. 5/27 La San Village  
Sukumvit 105 Road  
Bang Na, Bangkok  
Thailand  
Attn: Mr. Vorasak Vorapeechapanich  
Tel: 66-2-1422225  
Fax: 66-2-6228504  
E-mail: direkbank@hotmail.com  
Importer  
Products: Fishmaws, dried  
 
EFFEM COMMERCIAL ASIA  
2535 Sukhumvit Road, Bangchack  
Praknanong  
Bangkok 10250  
Thailand  
Attn: Mr. Weerayut Buranalertpisarn  
Tel: 66-2-7426301 - 10 ext 117  
Fax: 66-2-7426341  
Importer- Exporter  
Products: Tuna, frozen  
 
FINDUS (THAILAND) LTD  
741 Moo 4, Export Processing Zone  
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa sub-district  
A. Muang, Samutprakam 10280  
Thailand  
Attn: Dr. Titima Tanglertpatbul  
Tel: 66-2-7094422-5  
Fax: 66-2-7094426  
E-mail: rachada.buahthanong@th.findus.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen - Salmon/trout, fresh/frozen  
 
INTER-PACIFIC MARINE PRODUCTS CO LTD  
49/4 Moo 12, Bangna-Trad Road  
Km.45, Bangpakong, Chachoengsao 24130  
Thailand  
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Attn: Mr. Tan Chen Hongxi  
Tel: 66-38-542150-3  
Fax: 66-38-542149  
E-mail: ipmpco@ksc.th.com  
Web: www.ipmpco.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen - Shrimp, frozen  
 
ITOCHU THAILAND  
5th Floor, Harindhorn Tower  
54 North Sathorn Road  
Bangkok 10500  
Thailand  
Attn: Mr. Shojiro Toguchi  
Tel: 66-2-2663086 ext 359  
Fax: 66-2-2663124  
E-mail: toguchi.s@itochu.co.th  
Importer- Exporter  
Products: Fish, frozen - Tuna, frozen  
 
KANTANG COLD STORAGE INDUSTRY CO. LTD  
59, Kittikun Road  
Kantang, Trang 92110  
Thailand  
Attn: Mr. Kriangsak Setevoraphan  
Tel: 07-52512755  
Fax: 07-5252007  
E-mail: Ktgroup@cscoms.com  
Web: www.ktgroups.net  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen  
 
KAWASHO FOODS (THAILAND) CO, LTD  
18th Floor, Ramaland Bldg, 952 Rama IV Road  
Suriyanonse, Bangrak  
Bangkok 10500  
Thailand  
Attn: Mr. Akira Yano  
Tel: 66-2-6329740  
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Fax: 66-2-632-9724  
E-mail: yano@kawasho.co.th  
Importer  
Products: Fish, frozen - Salmon/trout, fresh/frozen  
 
KINGFISHER HOLDINGS LIMITED  
1 Moo 4, Baan laiklongkru Road  
Nadee, Muang, Samutsakorn 74000  
Thailand  
Attn: Ms. Alinnan Parnhongsa  
Tel: 66-034-419888  
Fax: 66-034-419895  
E-mail: corp@kingfisher.co.th  
Web: www.kingfisher.co.th  
Importer- Exporter  
Products: Tuna, frozen  
 
KITCHEN OF THE OCEAN CO (THAILAND) LTD  
61/9 Moo 1, T.Bangrin  
A. Muang, Ranong 85000  
Thailand  
Attn: Mr. Leonard Josiph Minster  
Tel: 66-77-823455  
Fax: 66-77-823452  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Shrimp, frozen  
 
LUCKY UNION FOODS CO LTD  
1/74-75 Samutsakorn Industrial Estate  
Rama II Road, Moo 2, T. Thasai, A. Mung  
Samutsakorn 74000  
Thailand  
Attn: Mr. Chong il Ji  
Tel: 66-34-490009  
Fax: 66-34-490008  
E-mail: charlesji@luf.co.th  
Web: www.surimiproducts.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Surimi, frozen  
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MAEKLONG FOODS CO LTD  
208/1 Moo 1, Vithan-Vithi Road  
Amphur. Muang, Samutsongkhram 75000  
Thailand  
Attn: Mr. Kamchai Rangsiyanant  
Tel: 66-34-723491-3 / 9165991  
Fax: 66-34-723490 / 718520  
E-mail: mkf_th@yahoo.com / worapong@maeklongfoods.com  
Web: www.mkfinterfood.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Cephalopods (squid/cuttlefish frozen), fresh/frozen - Salmon/trout, 
fresh/frozen  
 
MAN A FISHERIES CO LTD  
56 Sai Ngam Road  
Muang, Songkhla  
90000 Thailand  
Attn: Mr. Wichit Saiyat  
Tel: 66-74-323317-9  
Fax: 66-74-323320  
E-mail: wsaiyat@yahoo.com  
Web: manafish.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Tuna, fresh/chilled - Tuna, frozen  
 
NARONG SEAFOOD CO LT  
5/4-6 Moo 4, Seatakit Road  
T. Nadee, A. Muang  
Samutsakorn 7400  
Thailand  
Attn: Mr. Viroj Limsanit  
Tel: 66-34827064  
Fax: 66-34827063  
E-mail: everic@narongseafood.co.th  
Web: www.narongseafood.co.th  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Cephalopods, fresh/frozen - Fish fillet, fresh/frozen - Salmon/trout, 
fresh/frozen - Shrimp, frozen - Squid/cuttlefish, dried - Tuna, frozen  
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REEFER TRADING CO LTD  
236/99 Soi Sukhumvit 68  
Sukhumvit Rd, Bangna, Bangkok 10260  
Thailand  
Attn: Mr. Pichai Sombatsri  
Tel: 66-2-3991345  
Fax: 66-2-3611720  
E-mail: reefer@clickta.com  
Importer  
Products: Tuna, frozen  
 
RS CANNERY CO., LTD  
255/1 Industrial Soi 3  
Banpoo Industrial Estate  
Samutprakarn 10280  
Thailand  
Attn: Ms. Pornpim Lipiwattanakarn  
Tel: 66-2-7096655  
Fax: 66-2-7096627  
E-mail: trade@rscannery.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Salmon/trout, fresh/frozen - Tuna, frozen  
 
S.K. FOODS (THAILAND) PUBLIC CO LTD  
152 Krungthonburi Road  
Klongthonsai, Klongsan  
Bangkok 10600  
Thailand  
Attn: Mr. Sompob (James) Khongpurinar  
Tel: 66-2-4370407/4291763  
Fax: 66-2-4370404  
E-mail: james@sk-foods.com  
Web: www.sk-foods.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Salmon/trout, fresh/frozen - Tuna loins, fresh/frozen  
 
SETHACHON CO. LTD  
225 Moo 12, Reparak Road, Bangpli Yai  
Bangpli, Samutprakarn 10540  
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Thailand  
Attn: Nuttha Chatlekhavanich  
Tel: 66-2-3160421  
Fax: 66-2-3160420  
E-mail: sales@sethachon.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish fillet, fresh/frozen  
 
SIAM INTERSEA CO LTD  
317/2 Soi Thonglor 15, Sukhumvit 55 Road  
Klongton-Nua, Wattana  
Bangkok 10110  
Thailand  
Attn: Mr. Vichein Lerthummajinda  
Tel: 66-2-3918989  
Fax: 66-2-3918289-90  
E-mail: tcc064@asianet.co.th / sisco@siamintersea.co.th  
Importer- Exporter  
Products: Fish fillet, breaded - Fish fillet, fresh/frozen - Fish, frozen - 
Salmon/trout, fresh/frozen - Shrimp, frozen - Surimi, frozen - Tuna, frozen  
 
SIAM MARINE FROZEN FOODS CO LTD  
1168/11 Lumpini Tower 12th Floor  
Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn District  
Bangkok 10120  
Thailand  
Attn: Mr. Piti Suteewong  
Tel: 66-2-6798168  
Fax: 66-2-6798175  
E-mail: piti@siamocean,co,th / worawan@siamocean.co.th  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Bivalve, live/fresh/frozen - Cephalopods (squid, octopus, cuttlefish), 
fresh/frozen - Shrimp, frozen - Fish fillet, fresh/frozen  
 
SIAM TIN FOOD PRODUCT CO LTD  
224 Moo 6, Yontakankumton Road,  
Klongkhud, A. Muang Satun  
Satun 91000  
Thailand  
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Attn: Mr. Olarn Uyakul  
Tel: 66-074-709100  
Fax: 66-074-709102-3  
E-mail: siamtin@loxinfo.co.th  
Importer- Exporter  
Products: Fish, frozen - Tuna, frozen - Tuna loins, fresh/frozen  
 
SURAJAI FOOD INDUSTRY CO LTD  
12/1 Moo6, Rama2 Road  
Bangkaew, Muang, Samut Song-kram  
Thailand 75000  
Attn: Mr. Jirapong Ekpanyaskun  
Tel: 66-081-3517167  
Fax: 66-34-714149  
E-mail: sjf_foods@yahoo.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen - Freshwater fish, fresh/frozen - Tuna loins, fresh/frozen  
 
SURAPON FOODS PUBLIC CO. LTD  
247 Moo 1, Theparak Road  
T. Theparok, A. Muang  
Samutprakorn 10270  
Thailand  
Attn:  
Tel: 662-3853038  
Fax: 662-3853176  
E-mail: info@surapon.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen - Salmon/trout, fresh/frozen  
 
SURAPON NICHIREI FOODS CO LTD  
22/5 Moo 4, Theraparak Road  
Bangpleeyai, Bangplee  
Samutprakarn 10540  
Thailand  
Attn: Mr. Sithichai Kraisithisirin  
Tel: 66-2-3855021-4/7575120-3  
Fax: 662-3855119  
E-mail: kariya@sunif.co.th / pramoun@sunif.co.th  
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Importer- Exporter - Processor  
Products: Bivalve, live/fresh/frozen - Fish fillet, fresh/frozen - Shrimp, frozen  
 
TEP KINSHO FOODS CO., LTD  
76/1-2 Moo 3, Ekkachai Road  
Tambol Na-dee, Amphoe Muang  
Samut Sakhon 74000  
Thailand  
Attn: Mr. Preeyaporn Likhitsan  
Tel: 66-3486-4331-35  
Fax: 66-3486-4336  
E-mail: mk@tepkinsho.com / preeyaporn@tepkinsho.com  
Web: www.tepkinsho.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Fish fillet, breaded - Fish fillet, fresh/frozen - Fish fry/shrimp fry - Fish, 
fresh/chilled - Fish, frozen - Freshwater fish, fresh/frozen  
 
TEPPITAK SEAFOOD CO LTD  
96/22 Moo 8, Naklua Road District Bana  
Amphur Muang, Pattani 94000  
Thailand  
Attn: Mr. Nirun Vachiraanun  
Tel: 66-73-414758-60  
Fax: 66-73-311262  
E-mail: tptsf@cscoms.com  
Web: www.teppitak.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Cephalopods, fresh/frozen  
 
THAI AGRI FOODS PUBLIC CO. LTD  
155/1 Moo 1, Theparak Road  
Bangsaothong, Samutprakarn 10540  
Thailand  
Attn: Mr. Kittipong Leelayouva  
Tel: 66-2-3154171-6  
Fax: 66-2-3154169 / 3154188  
E-mail: sukanlaya@thaiagri.com  
Web: www.thaiagri.com  
Importer  
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Products: Tuna, frozen - Fish, frozen  
 
THAI LUXE ENTERPRISES PUBLIC CO LTD  
101/3-4, Nares Road  
Bangrak, Bangkok 10500  
Thailand  
Attn: Mr. Anurot Seneepakonkai  
Tel: 66-2-2664725  
Fax: 66-2-2367347  
E-mail: exim@thailuxe.com  
Importer  
Products: Freshwater fish, fresh/frozen - Shrimp, fresh/chilled - Tilapia, 
fresh/frozen  
 
THAI-MC COMPANY LIMITED  
968, 24th - 26th Floor  
U-Chuliang Foundation Building  
Rama 4 Road, Bangrak, Bangkok 10500  
Thailand  
Attn: Mr. Adisak Phunthong  
Tel: 66-2-6324173  
Fax: 66-2-6324175  
E-mail: adisak.phunthong@mitsubishicorp.com  
Importer  
Products: Tuna, frozen  
 
THE UNION FROZEN PRODUCTS CO., LTD  
1259, 1094/10 Wichianchodok Road,  
Mahachai, Muang,  
Samutsakorn, Thailand  
Attn: Mr. Thongchai Tavanapong  
Tel: 66-34-820627-9  
Fax: 66-34-424656/821011  
E-mail: theufp@ufp.co.th  
Web: www.ufp.co.th / www.prantalay.com  
Importer- Wholesaler- Distributor- Exporter - Processor  
Products: Cephalopods, fresh/frozen - Fish fillet, fresh/frozen - Fish, frozen - 
Lobster, frozen - Small pelagics, frozen - Squid/cuttlefish, dried - Tuna loins, 
fresh/frozen  
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TIPWANCHAI SEAFOODS CO LTD  
696 A. Soi Tessabansommutti, Pipit Road  
T. Bankode, A. Muang, Chonburi 20000  
Thailand  
Attn: Mr. Suthum Sirimai  
Tel: 66-38-277423-5 / 66-38-277858-60  
Fax: 66-38-272547  
E-mail: tscth@tipwanchai.com  
Web: www.tipwanchai.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Crab, fresh/chilled/frozen - Fish fillet, fresh/frozen - Fish, frozen  
 
TRANG SEAFOOD PRODUCTS PLC  
29 Kantang Road, Khuan Pring  
Muang Trang 92000  
Thailand  
Attn: Mr. Phaisit Hoonpongsimanon (VP)  
Tel: 66-75-582134-6  
E-mail: info@trstrang.com  
Web: www.trstrang.com  
Importer- Exporter - Processor  
Products: Cephalopods, fresh/frozen - Cephalopods, value-added - Fish, frozen - 
Salmon/trout, fresh/frozen - Sardine/mackerel/anchovy, canned - Shrimp, frozen - 
Squid/cuttlefish, dried - Tuna, frozen - Tuna loins, fresh/frozen  
 
TUNA PARADISE CO. LTD  
49/7 Moo. 7 T.Khokkloy  
A.Takuathung, Phang Nga 82140  
Thailand  
Attn: Mr. VJ  
Tel: +66-76434595  
Fax: +66-76434596  
E-mail: vjtuna@gmail.com / vj@tunaparadise.com  
Web: www.tunaparadise.com  
Importer- Wholesaler- Distributor- Exporter - Processor  
Products: Cephalopods, fresh/frozen - Lobster, frozen - Fish, fresh/chilled - 
Freshwater fish, fresh/frozen - Swordfish, fresh/frozen - Tilapia, fresh/frozen - 
Tuna, fresh/chilled - Tuna, frozen - Tuna loins, fresh/frozen  
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UNITY TECHNOPRODUCT CO LTD  
187/209 Moo7, Soi Chuchart-Anusorn  
Bangtalad, Pakkred  
Nonthaburi 11120  
Thailand  
Attn: Mr. Bussakorn Pichitkul  
Tel: 66-2-5831070  
Fax: 66-2-9605463  
E-mail: unity_technoproduct@yahoo.com  
Importer- Distributor- Aquaculture- Exporter  
Products: Aquarium fish - Shrimp, dried - Shrimp, live - Shrimp/breaded/tempura 
–  
Shrimp/cooked & peeled/sushi - Shrimp/freshwater - Surimi, frozen - Tilapia, 
fresh/frozen - Tilapia, live  
 
V I. INTERNATIONAL CO LTD  
61/9 Moo 1, T. Bangrin  
A. Muang, Ranong 85000  
Thailand  
Attn: Mrs. Jarushporn Lamimjit  
Tel: 66-77-823044-5  
Fax: 66-77-823043  
E-mail: viranong@hotmail.com  
Web: www.viranong.com  
Importer- Wholesaler- Distributor- Exporter - Processor  
Products: Fish, frozen - Small pelagics, frozen - Squid/cuttlefish, dried  
 
WATERS & CO UNIVERSE LTD 
 216/43 L.P.N Tower 12/F Nanglinchee Road, Yannawa Bangkok 10120 Thailand  
Attn: Mr. Poj Aramwattananont Fax: 66-2-2854519/20  
E-mail: group@waters-universe.com Importer- Exporter  
Products: Cephalopods, fresh/frozen - Tuna, frozen 
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DAFTAR EKSPORTIR/IMPORTIR BELANDA 
 

AB Seafood Ltd 
PO Box 166 
8320 AD  URK 
tel.: +31-527-687075 
fax: +31-527-687076 
e-mail: ab@abseafood.eu 
website: www.abseafood.eu  
Mr. A. Bakker (Managing Director) 
  
ACV B.V. 
Deltahoek 116 
4511 PA  BRESKENS 
tel.: +31-117-381728 / +31-6-46286370 
fax: +31-117-381764 
e-mail: sales@acvbv.com 
Mrs. M. Rami / Mrs. K. Duininck (Import Manager) 
 
Affish B.V. 
Burg. v.d. Lelystraat 2 
4285 BL  WOUDRICHEM 
tel.: +31-183-303484 
fax: +31-183-303375 
e-mail: sales@affish.nl 
website: www.affish.nl  
Truus de Keijzer Commercial manager 
  
Anova Seafood B.V. 
Hambakenwetering 15 
5231 DD  DEN BOSCH 
tel.: +31 73 7502000 
fax: +31 73 7502001 
e-mail: anova@anovaseafood.nl 
website: www.anovaseafood.com  
Mr. C. Mulder / Mr. W. Huisman (Managing Director & Commercial Director) 
 
AnT Seafood B.V. 
Westwal 2 

mailto:ab@abseafood.eu
http://www.abseafood.eu/
mailto:sales@acvbv.com
mailto:sales@affish.nl
http://www.affish.nl/
mailto:anova@anovaseafood.nl
http://www.anovaseafood.com/
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8321 WG  URK 
tel.: +31-527-687328 
fax: +31-527-687329 
e-mail: info@antseafood.nl 
website: www.antseafood.nl  
Contact (export): Mr. A.T. Hakvoort (Export Manager) 
 

S 
Postbus 3119  
3301 DC  DORDRECHT  
tel.: +31-786-534100 
fax: +31-786-534101 
e-mail: info@BS-gg.com 
website: www.bs-gg.com  
Korringaweg 53 
4401 NV  YERSEKE 
tel.: +31-113-571310 
fax: +31-113-573721 
e-mail: info@barbe.nl 
website: www.barbe.nl  
Contact (export): Mr. E.H.M. Barbé (Managing Director) 
 
Bertus-Dekker Seafood B.V. 
Kotterkade 14 
1976 BX  IJMUIDEN 
tel.: +31-255-563131 
fax: +31-255-513996 
e-mail: info@bertus-dekker.nl 
website: www.bertusdekker.com  
Contact (export): Mr. A.F. Ouwehand (Managing Director) 
 BML Food Group Holland 
Toussaintkade 50a  
2513 CL  ’S-GRAVENHAGE  
tel.: +31-703-923875 
fax: +31-703-923876 
e-mail: info@bmlfoodgroup.nl 
website: www.bmlfoodgroup.nl  
Contact (import): Bernard Slothouber 
 

mailto:info@antseafood.nl
http://www.antseafood.nl/
mailto:info@BS-gg.com
http://www.bs-gg.com/
mailto:info@barbe.nl
http://www.barbe.nl/
mailto:info@bertus-dekker.nl
http://www.bertusdekker.com/
mailto:info@bmlfoodgroup.nl
http://www.bmlfoodgroup.nl/
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Culimer B.V. 
Linatebaan 75 
3045 AH  ROTTERDAM 
tel.: +31-104-532050 
fax: +31-104-529055 
e-mail: info@culimer.com 
website: www.culimer.com  
Contact (import): Mr. M. Brugman (Managing Director) 
 
Gebr. Kooy B.V. 
Energieweg 12 
1271 ED  HUIZEN 
tel.: +31-355-253255 
fax: +31-355-269044 
e-mail: sales@gebrkooy.com 
website: www.gebrkooy.com  
Contact (import): Mr. W. Kooij (Managing Director) 
 
The Fish Company 
Zuidwalweg 8 / P.O. Box 56 
8860 AB  HARLINGEN 
tel.: +31-517-418860 
fax: +31-517-414771 
e-mail: info@thefishcompany.nl 
website: www.thefishcompany.nl  
Contact (import): Mr. L. Hoogland (Managing Director) 
 
 Foppen Paling en Zalm B.V. 
Daltonstraat 24 
3846 BX  Harderwijk 
tel.: +31341412696 
fax: +31341424952 
e-mail: peter@foppensalmon.com 
website: www.foppensalmon.com  
Contact (import): Peter Wiggelinkhuijsen Purchasing 
 
Fuikie Seafood 
De Kuul 3 
1131 PC  VOLENDAM 

mailto:info@culimer.com
http://www.culimer.com/
mailto:sales@gebrkooy.com
http://www.gebrkooy.com/
mailto:info@thefishcompany.nl
http://www.thefishcompany.nl/
mailto:peter@foppensalmon.com
http://www.foppensalmon.com/
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tel.: +31-299-321375 
fax: +31-299-321378 
e-mail: info@fuikie.nl 
website: www.fuikie.nl  
Contact (import): Mr. F. Tuyp / Mr. R. Tuyp (Managing Directors) 
  
Interfish B.V. 
Texelstraat 43 
1976 BJ  IJMUIDEN 
tel.: +31-255-519024 
fax: +31-255-536073 
e-mail: henk@interfish.eu 
website: www.interfish.eu  
Contact (import): Mr. H. v.d Deijl (Managing Director) 
 
Nederlof’s Vishandel B.V. 
P.O. Box 58 
3250 AB  STELLENDAM 
tel.: +31-187-493111 
fax: +31-187-492047 
e-mail: info@nederlof-fish.nl 
website: www.nederlof-fish.nl  
Contact (import): Mr. R.T. Buitendijk (Manager) 
 
Scanimex Seafood B.V. 
Zinkstraat 66 
4823 AC  BREDA 
tel.: +31-76-5969330 
fax:  
e-mail: info@scanimex.nl 
website: www.scanimex.nl  
Contact (import): Mr.L. de Rover (Managing Director) 
 
 Van der Lee Seafish B.V. 
P.O. Box 65 
8320 AB  URK 
tel.: +31-527-689010 
fax: +31-527-684402 
e-mail: info@vanderleeseafish.nl 

mailto:info@fuikie.nl
http://www.fuikie.nl/
mailto:henk@interfish.eu
http://www.interfish.eu/
mailto:info@nederlof-fish.nl
http://www.nederlof-fish.nl/
mailto:info@scanimex.nl
http://www.scanimex.nl/
mailto:info@vanderleeseafish.nl
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website: www.vanderleeseafish.com  
Contact (import): Mr. C. de Boer (Sales Manager) 
 
Welmar Europe B.V. 
P.O. Box 413 
3340 AK  HENDRIK IDO AMBACHT 
tel.: +31-786-813786 
fax: +31-786-821471 
e-mail: salmon@welmareurope.nl 
website: www.welmar.com  
Contact (import): Janjaap de Baar/ Jis de Kievit / Mr. M.Welling 
 
 
 

DAFTAR ASOSIASI & IMPORTIR JEPANG 
 
Japan Fisheries Association  
http://www.suisankai.or.jp, email: japan@suisankai.or.jp  
TEL: +81-3-3585-6681  
 
National Cooperative Association of Squid Processors  
http://www.zen-ika.com/index.html  email: info@zen-ika.com 
TEL: +81-3-3834-3731  
 
National Federation of Minced and Steamed White Fish Meat Manufacturers 
Cooperatives 
http://www.zenkama.com/ email: info@zenkama.com  
TEL: +81-3-3851-1371  
 
National Federation of Processed Seafood Manufacturers Cooperatives  
http://www.zensui.jp/email: zensui@soleil.ocn.ne.jp  
TEL: +81-3-3662-2040  
 
Japan Fish Traders Association  
http://www.jfta-or.jp/ fish@jfta-or.jp  
TEL: +81-3-5280-2891 
 
Hasebe Co Ltd  
Address: 1-20-7 Shiomi, Koto-ku, Tokyo 135-0052 Tel: +81 (0)3-3644-8881 Web: 

http://www.vanderleeseafish.com/
mailto:salmon@welmareurope.nl
http://www.welmar.com/
mailto:info@zen-ika.com
mailto:info@zenkama.com
mailto:zensui@soleil.ocn.ne.jp
mailto:fish@jfta-or.jp
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www.mp-hasebe.co.jp  
 
ITOCHU Corporation  
Address: 2-5-1 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8077  
Tel: +81 (0)3-3497-2121 
 Web: www.itochu.co.jp/en/  
 
J-Trading Inc  
Address: Roppongi Hills Mori Tower 11F, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
6111  
Tel: +81 (0)3-6894-9424  
Web: www.j-tr.com  
Maple Foods Ltd  
Address: 7-15-13 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045  
Tel: +81 (0)3-5565-7001  
Web: www.maplefoods.co.jp/aboutus-e.html  
 
Mitsui & Co Ltd  
Address: 1-2-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Tel: +81 (0)3-3285-1111  
Web: www.mitsui.com/jp/en/index.html - 34 
 
Ras Super Fries Co (Japan) Ltd  
Address: Matoba Bldg 3F, 3-7-7 Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042  
Tel: +81 (0)3-6772-7440  
Web: www.rassuper.com  
 
Tsukiji Uoichiba Co Ltd  
Address: Tokyo Central Wholesale Market, 5-2-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-8403  
Tel: +81 (0)3-3541-6130  
Web: www.tsukiji-uoichiba.co.jp/english/about/index.html  

 

http://www.mp-hasebe.co.jp/
http://www.mitsui.com/jp/en/index.html%20-%2034
http://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/english/about/index.html

