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Abstract
Shrimp is one of the most popular seafood in a wide society, one of which is Japanese
community. Realize the trends of shrimp trade in Japan is increasing, Indonesia is
attempting to increase the number of shrimp export in Japan. The superiority of
Indonesian shrimp products favored by Japanese community is caused of good
quality and free of Early Mortality Syndrome (EMS) disease. So that, it is no wonder,
Indonesia become the second largest exporter country of Japan. The need of shrimp
in Japan is very high, which becomes a great opportunity for Indonesia to export
quality shrimp to the Japanese market. But in exporting shrimp to the Japanese
market, there are some obstacles that Indonesia must be passed through to penetrate
the Japanese market. Indonesia should be able to overcome the barriers of shrimp
exports to the Japanese market in order to compete with other shrimp exporter
countries.
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Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state. Kata archipelago sering
diterjemahkan sebagai “kepulauan”, yaitu kumpulan pulau-pulau yang dipisahkan
oleh laut. Sebagai bangsa kepulauan terbesar, indonesia memiliki sektor maritim yang
luas yang dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk
mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di
dalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas
laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km
(World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km2,
mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km2. Potensi tersebut
menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang
besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Indonesia memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap di perairan
umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun. Budidaya laut
terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska
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(kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau
(tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, dan
budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa),
kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk
pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk
makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan
pangan. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per
tahun, akan tetapi yang dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja
pada tahun 2004-2009

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki
prospek yang baik. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan
untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$82 miliar per
tahun.Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan
terbesar dunia, karena kontribusi perikanan pada 2004-2009 terus mengalami
kenaikan..

Indonesia merupakan negara kedua terbesar produsen perikanan budidaya di dunia,
dengan total produksi 14,7 juta ton senilai total USD 10,56 miliar. Perikanan
budidaya Indonesia tumbuh rata-rata 21% per tahun sejak tahun 2000, dan menjadi
salah satu dari 20 negara produsen perikanan budidaya terbesar dunia pada
2014.Data-data itu dipaparkan Albert GJ Tacon, Aquatic Nutrition and Feed
Consultant dari Aquatic farm Ltd – USA pada presentasi seminar pembukaan
Indonesia Aquacultur (Indoaqua) Asia Pasific Aquaculture, dan Forum Inovasi
Akuakultur (FITA). Dalam acara ini, ia juga mengatakan bahwa “Indonesia produsen
terbesar rumput laut, dengan produksi 10,1 juta ton. Produsen ikan terbesar ketiga
dunia (3,64 juta ton), produsen nila dan catfish (lele, patin) kedua terbesar dunia (1,04
juta ton dan 1,1 juta ton),” urai Tacon. Bahkan dunia mengakui Indonesia sebagai
produsen udang kedua terbesar dengan angka 598.000 ton (http://www.trobos.com).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perusahaan budidaya perikanan
meningkat, dari tahun 2010 yang berjumlah 221 perusahaan menjadi 261 perusahaan
pada tahun 2014. Wilayah Indonesia yang menghasilkan produk perikanan paling
besar adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah produksi sebanyak 3.103.389 ton, dan
di tempat kedua dan ketiga adalah Nusa Tenggara Timur Sebesar 1.970.109 ton dan
Sulawesi Tengah sebesar 1.218.406 ton (https://www.bps.go.id).

Indonesia sebagai negara maritim menghasilkan banyak komoditas ekspor dari
bidang kelautan yang salah satunya adalah udang, dibanding negara lain di kawasan
ASEAN, Indonesia memiliki potensi pengembangan udang yang cukup signifikan.
Ketika total potensi area pertambakan nasional saat ini seluas 1,2 juta ha, dengan
potensi efektif untuk budidaya udang sekitar 773.000 ha, sehingga menyebabkan
udang juga menjadi komoditas yang strategis guna menopang perekonomian nasional
lewat penciptaan devisa negara. Hal ini dapat di lihat dari pencapaian nilai ekspor
udang nasional mencapai US$ 1,039 miliar pada 2011 (http://budidaya-ikan.com).

Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan, sejumlah faktor menyarankan bahwa
Indonesia masih jauh dari mewujudkan potensial maksimumnya dalam produksi
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perikanan, terutama dalam hal ekspor. Mayoritas terbesar (95% pada 2011) dari
makanan laut Indonesia datang dari nelayan tradisional dengan menggunakan cara
yang tradisional.

Meningkatkan produksi dengan mengadaptasi metode yang canggih dan
memodernisasi kapal dan peralatan dapat meningkatkan margin industri secara luas.
Maka dari itu, karena udang adalah komoditas ekspor perikanan utama di Indonesia
dan sangat cocok untuk produksi dari pengolahan lahan pertanian (kultivasi). The
Global Aquaculture Alliance, sebuah LSM sertifikasi, pada tahun 2013
memproyeksikan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,7% untuk kultivasi udang
Indonesia dari tahun 2012 sampai 2015. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
target yang lebih optimistik. Menurut laporan, pemerintah Indonesia mempunyai 1,2
juta hektar daerah potensial untuk pengembangbiakan udang yang memberikan
potensi bagi Indonesia untuk menjadi eksportir udang terbesar di dunia. Sama dengan
barang-barang makanan laut lainnya, industri udang memiliki potensi untuk meraih
keuntungan produktivitas melalui penggunaan knowhow danteknologi modern
(http://inatrims.kemendag.go.id).

Terdapat dua jenis udang unggulan ekspor Indonesia. Pertama, spesies udang vaname
(Litopenaeus vannamei). Udang ini dikembangkan dengan teknologi intensif dan
tahan terhadap penyakit. Kedua, spesies udang windu (Penaeus monodon) yang
merupakan udang asli Indonesia. Pengembangannya menggunakan teknologi
sederhana, tumbuh cepat, ukuran besar dan ditujukan untuk pasar ekspor Amerika
Serikat, Jepang dan Eropa (http://katadata.co.id).

Saat ini tujuan ekspor udang Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Asia,
Eropa dan USA. Beberapa diantaranya adalah Jepang, Hongkong, Tiongkok,
Singapura, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman,
Belgia, Italia dan lain-lainya (http://bps.go.id).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai volme ekspor udang Indonesia,
bahwa dari waktu ke waktu ekspor udang Indonesia terus mengalami peningkatan
secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data ekspor udang dalam kurun
waktu 2010 sampai 2014 yaitu pada tahun 2010 sebesar 113.937 ton, pada tahun 2011
meningkat menjadi 119.828,4 ton, pada tahun 2012 mencapai 122.898,8 ton, pada
tahun 2013 mencapai 126.986,9 ton dan kemudian pada tahun 2014 naik menjadi
148.519,4 ton (http://bps.go.id).

Ekspor udang Indonesia ke Jepang pertama yang tercatat pada data ekspor impor
Bidang Perindustrian dan Perdagangan KBRI Tokyo, dalam laporannya jumlah
ekspor non migas Indonesia ke Jepang sebesar 6.055,35 juta US$, salah satu produk
ekspor tersebut adalah udang. Hal ini telah terjadi sejak tahun 1998, sedangkan jenis
udang unggulan yang diekspor ke Jepang adalah jenis udang vanamme dan udang
windu (www.kemendag.co.id).

Selain Indonesia, negara-negara yang menjadi pesaing dalam ekspor udang Indonesia
ke Jepang adalah Vietnam, India, Argentina, Thailand, China, Myanmar, Malaysia,
Philippines, Australia, Bangladesh, Taipei, Ecuador, Srilanka dan Pakistan. Indonesia
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berada diposisi kedua sebagai negara eksportir terbesar ke Jepang dengan Vietnam
diposisi pertama (www.trademap.org).

Udang adalah komoditas nomor satu dalam komoditi ekspor Indonesia dalam
komoditas non migas, dengan menyumbang sebanyak 2.620 juta (U$$)
(http://wwww.kemendag.go.id). Peluang ekspor udang Indonesia lebih besar di
Amerika Serikat. Namun penulis lebih memilih Jepang karena Jepang merupakan
negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia dan jepang juga
merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia disamping Amerika Serikat.

Selain itu, Jepang dipilih karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi, serta
kemajuan industri Jepang yang mengakibatkan surplus perdagangan yang berlebihan
sehingga untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan,Jepang meningkatkan
penanaman modal, alih teknologi dan usaha untuk merangsang permintaan dalam
negeri. Besarnya nilai permintaan dalam negeri Jepang dicerminkan dalam besarnya
impor. Hal ini disebabkan karena adanya kelangkaan sumber daya alam yang dimiliki
oleh Jepang.

Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 40%, sehingga Jepang sangat tergantung
pada impor bahan makanan dari luar negeri. Sebagaimana diketahui, masyarakat
Jepang sangat menggemari makanan laut seperti ikan, udang, kerang, dsb. Tak heran
bila Jepang merupakan negara ke-2 terbesar pengimpor udang olahan di dunia.
Melihat trend perdagangan udang olahan di Jepang yang terus meningkat selama
2007 sampai dengan 2011 yaitu sebesar 10.62, Indonesia berusaha meningkatkan
jumlah ekspor udang ke Jepang. Keunggulan produk udang Indonesia yang disukai
oleh negara Jepang adalah berkualitas baik dan bebas penyakit Early Mortality
Syndrom (EMS). Udang asal Indonesia bebas penyakit, terutama EMS. Sedangkan
udang asal Vietnam, Thailand dan Malaysia banyak yang terjangkit oleh penyakit
EMS (http://bisnis.liputan6.com).

Selain itu, Jepang dijadikan target ekspor udang Indonesia karena saat ini peluang
udang Indonesia di pasar Eropa terhambat atau terkendala oleh masalah lingkungan.
Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Uni Eropa gigih
mengkampanyekan anti budidaya di tambak karena pembuatan tambak dianggap
merusak mangrove dan membahayakan kelestarian lingkungan. Isu lingkungan ini
mengakibatkanekspor udang Indonesia beralih ke negara Jepang dan Amerika Serikat
(http://itpc.or.jp).

Adanya penurunan jumlah ekspor pada tahun 2014, kurangnya pemanfaatan teknologi
dalam pengemasan produk udang dan kebijakan Jepang tentang Food Sanitation yang
mengharuskan produk udang di karantina dan harus memiliki sertifikat HACCP
(hazard analysis and critical control point) menjadi kendala dalam ekspor ke Jepang.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep
Teori Keunggulan Kompetitif
Menurut M. Porter, dalam era persaingan global saat ini suatu bangsa atau negara
yang memiliki competitive advantagenation (teori keunggulan kompetitif) dapat
bersaing di pasar internasional bila memiliki 4 faktor penentu yaitu:
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a. Factor Conditions
b. Demand Conditions
c. Factor Strategy Struktur & Rivalry
d. Related & Supporting Industry

Factor Conditions adalah sumber daya (resource) yang dimiliki oleh suatu Negara
yang terdiri atas 5 kategori, berikut ini:
- Human Resouces (SDM)
- Physical Resources (SDA)
- Knowledge (IPTEK) atau (SDT)
- Capital Resources (Permodalan) atau (SDC)
- Infrastructure (Prasarana) atau (SDI)

Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya
saing suatu bangsa/perusahaan produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun yang
dimaksud dengan “demand conditions” tersebut terdiri atas:
- Composition of home demand (komposisi permintaan)
- Size and pattern of growth of home demand (jumlah dan pola permintaan)
- Rapid home market Growth (kecepatan pertumbuhan pasar)
- Trend of international demand (tren permintaan Internasional)

Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan daya saing, maka perlu selalu dijaga
kontak dan koordinasi dengan pemasok (supplier), terutama dalam menjaga dan
memelihara value chain. Strategi perusahaan, struktur organisasi dan modal
perusahaan, serta kondisi persaingan di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang
akan mementukan dan mempengaruhi competitive advantage perusahaan. Rivalry
yang berat di dalam negeri biasanya malah justru mendorong perusahaan untuk
melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan produktivitas, efisiensi
dan efektifitas, serta peningkatan kualitas produk dan layanan (Michael E.P, 2004).

Terdapat faktor-faktor yang menjadi peluang dan hambatan ekspor bagi ekspor udang
Indonesia yang berasal baik dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia
berupaya untuk dapat menghasilkan keuntungan maksimal agar dapat meningkatkan
serta menjaga jumlah pemasukan devisa negara dari hasil ekspor udang.
Pengembangan serta peningkatan jumlah ekspor udang yang diperdagangkan di pasar
luar negeri perlu dilakukan pemerintah dengan cara berusaha untuk meningkatkan
kualitas SDM dengan memberikan penyuluhan mengenai standar ekspor yang
diberikan oleh para importir sehingga mampu meningkatkan peluang bagi ekspor
produk udang Indonesia.

Perdagangan Internasional
Menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar
dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia. Defenisi lain
menyebutkan bahwa ekspor merupakan upaya mengeluarkan barang-barang dari
peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan
pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Amir M.S, 2004).
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Ekspor (export) adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam
negeri lalu di jual di luar negeri. Ditinjau dari sudut pengeluaran (Mankiw G, 2006),
ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari Gross NasionalProduct (GNP),
sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara
langsung juga akan mengalami perubahan. Dilain pihak, tingginya ekspor suatu
negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap
keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional
maupun di perekonomian dunia (Irham dan Yogi, 2003).

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-
barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah Negara ke negara
lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun
tertentu (Yuni P.U, 2000).

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara
memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya
menaikkan jumlah out put dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat out put
yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan
ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan M.L, 2000).

Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri, ekspor
juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung ekspor
memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung
permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor
produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi yang
lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing di pasar perdagangan
internasional.

Menurut Mankiw, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, impor, dan
ekspor neto suatu negara, meliputi:
- Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri.
- Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri.
- Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk

membeli mata uang asing.
- Pendapatan konsumen di dalam negeri dan luar negeri.
- Ongkos angkutan barang antarnegara.
- Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional.

Banyak ahli ekonomi menganggap bahwa perdagangan internasional sebagai suatu
keseimbangan kemampuan produksi internal dengan permintaan di datam negeri.
Sekiranya rakyat suatu negara lebih banyak meminta produk tertentu melebihi
kemampuan produksinya sendiri, maka kekurangannya akan dipenuhi dengan
mengimpornya. Begitu juga terjadinya ekspor, sekiranya jumlah konsumsi produk
yang dihasilkan lebih kecil, berarti kelebihannya merupakan produk yang dapat
diekspor (Bachrawi Sanusi, 2004).
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Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi volume dan nilai ekspor suatu negara tergantung pada pendapatan dan
output luar negeri, nilai tukar uang (kurs) serta harga relatif antara barang dalam dan
luar negeri (Paul A. Samelson & Nordhaus, 1995). Apabila output luar negeri
meningkat, atau nilai tukar terhadap mata uang negara lain menurun, maka volume
dan nilai ekspor suatu negara akan cenderung meningkat, demikian juga sebaliknya.

Selain itu, pilihan antara barang dalam negeri dan barang luar negeri berkaitan
dengan harga relatif kedua barang tersebut. Bila harga suatu barang buatan dalam
negeri meningkat secara relatif terhadap harga barang luar negeri, maka penduduk
tersebut akan cenderung membeli lebih banyak barang luar negeri. Sehingga jumlah
dan nilai ekspor akan dipengaruhi oleh harga relatif antara barang-barang dalam
negeri dan luar negeri, yang pada gilirannya akan tergantung dari harga dalam negeri,
harga internasional dan nilai tukar uang rupiah terhadap dollar.

Teori Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE)
Dalam melakukan transaksi ekspor sebuah negara juga menerapkan strategi untuk
memenuhi permintaan pasar terhadap barang komoditi ekspornya, salah satunya
adalah dengan strategi Industrialisasi Orientasi Ekspor (IOE). Strategi IOE pada
dasarnya merupakan upaya suatu negara untuk memproduksi barang-barang industri
bagi kepentingan pemenuhan permintaan pasar dunia. Sebagai suatu strategi IOE
diadopsi secara luas oleh negara-negara industri baru terutama di kawasan Asia
Timur dan Tenggara sejak akhir tahun 1960-an. Berikut karakteristik strategi IOE
(Bob S.H, 2002):
- Teknologi yang dipilih dalam penerapan strategi ini adalah teknologi padat karya

(labour intensive) dimana negara negara menggantungkan keuntungan komparatif
pada murahnya tenaga kerja.

- Dengan penggunaan teknologi padat karya, industrialisasi yang dilakukan
memberikan efek distribusi pendapatan yang lebih langsung dan lebih besar
kepada anggota masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang luas.

- IOE berorientasi pada perdagangan bebas. Kalaupun ada kebijakan proteksi yang
diberlakukan untuk melindungi industri-industri yang kurang efisien hal itu
dilakukan seminimal mungkin untuk menghindari tindak pembalasan dari negara
lain. Karena ketergantungan kepada pasar internasional maka perdagangan bebas
merupakan pilihan yang paling tepat bagi negara-negara penganut IOE (Bob S.
Hardiwinata, 2002).

Ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi suatu negara untuk
mengimplementasikan strategi IOE secara efektif. Pertama persyaratan pendapatan
(threshold effect) yaitu batas minimal pendapatan per kapita per tahun penduduk yang
dapat mendorong proses akumulasi modal bagi perkembangan investasi baru untuk
meningkatkan ekspor. Kedua strategi IOE mensyaratkan kehadiran sebuah negara
yang kuat (strong state) yang mampu mengontrol kekuatan-kekuatan internal maupun
eksternal yang berpotensi menentang proses industrialisasi. Ketiga, dalam situasi
dimana negara memegang “komando” berbagai instrumen kebijakan ekonomi, proses
pembuatan keputusan yang kohesif dan tersentralisasi menjadi syarat yang sangat
penting.
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Dalam penelitian ini pemerintah memerlukan upaya-upaya untuk menangani kendala-
kendala yang dihadapi oleh para eksportir Indonesia dalam memasarkan udang
Indonesia ke pasar luar negeri. Diperlukan strategi-strategi untuk dapat meningkatkan
daya saing ekspor udang Indonesia di pasar luar negeri baik melalui upaya
peningkatan kualitas udang di Indonesia sehingga mampu memenuhi standar ekspor
udang yang diterapkan oleh negara pengimpor, serta berupa usaha untuk
meningkatkan jumlah produksi dengan membantu pengembangan teknologi industri
udang yang dimiliki eksportir udang lokal sehingga mampu memenuhi jumlah
permintaan ekspor udang Indonesia di pasar luar negeri.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis
menggambarkan tentang ekspor udang Indonesia dan menganalisis peluang dan
kendala dalam mengekspor produk udang Indonesia ke pasar Jepang. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan
internet.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah
pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu
penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep
untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis
yaitu peluang dan kendala ekspor udang Indonesia ke pasar Jepang

Hasil Penelitian
peluang dan kendala yang dihadapi pemerintah indonesia dalam mengekspor produk
udang indonesia ke pasar Jepang adalah sebagai berikut:
Peluang Ekspor Udang Indonesia Ke Pasar Jepang
Alasan indonesia memiliki peluang besar sebagai eksportir udang karena beberapa
faktor yaitu.
a. Indonesia memiliki luas budidaya yang potensial untuk udang, yakni mencapai

866.550 hektar, sementara sampai tahun 1999 luas tambak yang dibangun baru
mencapai 344.759 hektar. Artinya tingkat pemanfaatannya baru 39,8%. Sementara
itu potensi penangkapan udang dilaut diperkirakan 74.000 ton/tahun dan telah
dimanfaatkan sekitar 70.000 ton/tahun (www.acamedia.edu).

Dengan begitu, tingkat pemanfaatan dari penangkapan di laut sudah mencapai
95% sehingga andalan utamanya adalah udang hasil budidaya di tambak.
Dorongan target produksi konsevatif sekitar 2 ton udang vanname perhektar per
tahun paling tidak bisa dihasilkan 1 juta ton pertahun.

Luas sumber daya perikanan indonesia meliputi perikanan tangkap umum seluas
54 juta hektar, dan luas daerah untuk budidaya laut sebesar 913.000 hektar. Luas
wilayah perikanan yang digunakan untuk budidaya hanya terpakai 7,5% dari total
luas lahan. Kondisi lahan indonesia yang dikelilingi oleh perairan sangat cocok
untuk mengembangkan budidaya udang Indonesia dengan banyak jenis udang
unggulan yang dapat dijadikan komoditas ekspor. Dengan potensi kelautan yang
sangat menjanjikan indonesia dapat meningkatkan produksi udang untuk
memenuhi kebutuhan pasar jepang.
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b. Walaupun Jepang memiliki standarisasi terhadap barang yang masuk ke negaranya,
namun Jepang tidak ada batasan kuota dalam mengekspor udang ke Jepang. Hal
ini Menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan produksi udang dan
meningkatkan volume ekspor udang ke Jepang.

c. Terjadinya pergeseran selera konsumen dari red meat (daging merah) menjadi
white meat (daging putih). Indonesia memiliki peluang yang sangat baik untuk
memposisikan diri sebagai salah satu produsen dan eksportir utama produk
perikanan, terutama udang, kenyataan ini bertitik tolak dari besarnya permintaan
produk udang, baik pasar domestik maupun pasar ekspor.

d. Keunggulan tersendiri dari produksi udang indonesia yang bebas penyakit.
Keberhasilan dari ekspor hasil budidaya udang tidak terlepas dari diuntungkannya
Indonesia pada tahun 2013 dimana negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand,
Malaysia dan Vietnam yang masuk dalam daftar eksportir serta produsen udang
terbesar di dunia itu sedang mengalami penurunan pasokan dikarenakan adanya
wabah penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) yang menyerang
(http://makassar.antaranews.com).

e. Nilai ekspor Jepang dari dunia hanya 0,14% dari nilai impor udang olahan Jepang
dari dunia. Indonesia bisa mengambil peluang tersebut untuk mengekspor udang
ke Jepang karena Jepang lebih banyak melakukan kegiatan impor daripada ekspor.
Selama periode 2007-2011 perdagangan udang olahan Jepang terus meningkat dari
US$ 506.47 juta menjadi US$ 777.31 juta dengan trend sebesar 10.62.
Memperhatikan perkembangan selama lima tahun terakhir dimana pertumbuhan
rata-rata pertahunnya sebesar 11,65% dan pertumbuhan impor tahun 2010-2011
yang mencapai 26,37%, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan udang olahan
dari Jepang ke depannya akan semakin bertambah.

f. Bentuk Kerjasama hubungan bilateral yang terbina baik antara Indonesia dan
Jepang, Indonesia memiliki keuntungan untuk mengundang lebih banyak investor
dari Jepang untuk mengembangkan komoditi udang di Indonesia. Dengan adanya
investor bagi penambak udang, maka masalah permodalan untuk mengembangkan
usaha, memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan teknologi dan meningkatkan
hasil produksi udang dapat dilakukan. Selain itu, peluang ekspor udang Indonesia
ke pasar Jepang menjadi lebih menguntungkan karena tarif bea masuk produk
udang indonesia sebagian sudah bebas biaya. Hal ini terjadi karena perjanjian
kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA, beberapa komoditi
udang dari Indonesia telah menjadi bebas tarif bea masuk. Sebagai contoh, untuk
komoditi HS 0306.17.100.3 (Other frozen shrimpsand prawns: smoked), produk
impor dari Indonesia saat ini sudah bebas tarif bea masuk. Untuk komoditi HS
0306.17.100.3 ini, India sebagai negara pesaing, dikenakan tarif bea masuk sebesar
2%. Sedangkan China, dikenakan tarif bea masuk 3,2%. Lebih rendahnya nilai
tarif bea masuk memberi peluang yang lebih baik bagi Indonesia.

g. Kondisi lainnya yang membuat indonesia memiliki peluang yang baik mengekspor
udang ke Jepang karena hubungan bilateral Jepang dengan negara pesaing, sejak
tahun 2012 hubungan bilateral Jepang dengan China tidaklah baik. Kondisi ini
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sedikit banyak menimbulkan keengganan dari perusahaan-perusahaan Jepang
untuk bertransaksi dengan China. Kondisi ini merupakan momentum yang baik
bagi Indonesia untuk menentukan pasar/share yang lebih besar di Jepang.

h. Reputasi produk Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 16,8% dan merupakan
negara pengekspor kedua terbesar ke Jepang untuk komoditi udang ini. Untuk
komoditi HS 030617 Other frozen shrimps and prawns yang memiliki volume
permintaan pasar yang sangat besar, Indonesia merupakan negara pengekspor
kedua terbesar ke Jepang. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditi udang dari
Indonesia dapat diterima dengan baik oleh pasar Jepang.

Kendala Ekspor Udang Indonesia Ke Pasar Jepang
Peluang Indonesia dalam mengekspor produk udang ke Jepang sangat menjanjikan,
namun banyak kendala yang dihadapi oleh eksportir udang Indonesia dalam
mengekspor udang ke Jepang. Kendala yang dialami oleh eksportir udang Indonesia
berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Kendala tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kendala Dalam Negeri
Kendala-kendala ekspor udang Indonesia memiliki beberapa faktor yang dapat
dianalisis, analisis kendala tersebut yaitu:
a. Permasalahan pengetahuan adalah rendahnya tingkat penerapan teknologi,

menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 80% dari entitas budidaya perairan di
Indonesia masih menjalankan praktik pertanian tradisional atau ekstensif. Agar
tetap kompetitif, budidaya perairan di Indonesia harus mengadopsi peralatan dan
teknik produksi yang modern. Namun, mayoritas pelaku budidaya perairan terdiri
dari industri rumah tangga yang mungkin tidak memiliki modal dan keterampilan-
keterampilan yang memadai untuk memodernisasi teknik pertanian mereka, hal ini
menyebabkan jumlah produksi udang indonesia masih lebih rendah dari Vietnam
dan Thailand.

Banyak produk Indonesia kalah bersaing dengan produk luar karena produk
Indonesia yang kurang memperhatikan kemasan. Pihak luar negeri bisa membuat
kemasan yang menarik, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen untuk
membeli produk tersebut. Produk Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan produk
luar, hanya soal pengemasan harus mendapat perhatian lebih dan selalu
ditingkatkan. Untuk itu kemasan produk Indonesia harus diperhatikan bukan hanya
untuk tujuan ekspor, namun juga untuk kepentingan penjualan di dalam negeri
agar kesehatan masyarakat konsumen juga terjamin. Karena ada sejumlah kasus
produk ekspor Indonesia dilarang masuk alasanya yaitu, kemasannya tidak
memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kontainer dikirim kembali atau
produknya dibakar. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar
bagi Indonesia.

b. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di berbagai sentra tambak udang
menjadi pekerjaan yang tidak mudah, pembangunan infrastruktur yang tidak
merata di daerah menjadi masalah besar. Petambak yang berada jauh dari pusat
perdagangan tradisional Jawa Timur harus mengatasi tantangan logistik yang lebih
besar untuk mendistribusikan produk mereka, infrastruktur jalan yang buruk dan
pelabuhan laut yang tidak memiliki perlengkapan memadai semakin menyulitkan
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petambak udang dan pemroses di daerah tersebut dan masih ada wilayah yang
mengalami kesulitan pasokan listrik. Bagi petambak udang, pasokan listrik yang
bermasalah dari PLN membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak
bila harus menggunakan genset. Permasalahan ini tentu saja berdampak buruk
pada produksi udang. Bila pemerintah ingin meraih target pertumbuhan tinggi
produksi udang, maka infrastruktur harus dibenahi dengan serius.

c. Keterbatasan tingkat pemberian modal kepada para penambak udang untuk
mengembangkan usahanya meningkatkan produksi udang dengan membeli
peralatan-peralatan baru yang mendukung budidaya udang. Sedangkan untuk
memulai usaha budidaya udang, penambak udang harus memiliki modal yang
cukup besar. untuk membangun tiga petak kolam dengan ukuran masing-masing
kolam 45 meter x 55 meter ditambah dengan dua buah genset, dan kincir
setidaknya membutuhkan modal sebesar Rp 1 M. Kemudian memerlukan bibit-
bibit udang vaname yang berkualitas. Bibit udang yang berkualitas itu disebut F1.
F1 adalah anak pertama dari induk utama sehingga lebih berkualitas karena lebih
tahan penyakit. Jika penambak udang mendapat bantuan modal, maka penambak
udang dapat meningkatkan produksi udangnya dengan menambah kolam-kolam
untuk udangnya, dan membeli bibit udang kelas satu sehingga pendapatan yang
diterima juga meningkat (www.kainstriper.or,id).

d. Rendahnya pemanfaatan potensi kelautan indonesia dan proses produksi yang
masih menggunakan sistem tangkap tidak mampu memanfaatkan potensi kelautan
indonesia secara maksimal. Dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh
Indonesia, seharusnya jumlah produksi udang Indonesia dapat memenuhi
permintaan ekspor dari Jepang. Namun Kapasitas terpakai pabrik pengolahan
udang masih stagnan di posisi 50% dari kapasitas terpasang karena industri masih
kekurangan bahan baku, rata-rata kebutuhan bahan baku sekitar 50 perusahaan
udang beku yang tergabung dalam asosiasi mencapai 50 ton per hari. Namun,
pasokan udang setiap hari hanya 30%-70% dari kapasitas terpasang.

Selain itu, masih banyaknya lahan mengganggur yang belum dimanfaatkan dengan
baik oleh pemerintah untuk budidaya, pemerintah dapat melakukan revitalisasi
lahan menganggur bekas tambak yang mencapai 200.000 ha untuk meningkatkan
produksi udang budidaya yang selama bertahun-tahun tidak bergerak dari kisaran
500.000 ton. Kendala lainnya tentang mutu dan kualitas udang indonesia, karena
mengandung bakteri lainnya atau mengandung antibiotik sehingga udang
indonesia ditolak oleh pihak Jepang. Penurunan jumlah volume ekspor udang ke
Jepang pada tahun 2014 sebesar 27.597 ton, sedangkan pada tahun 2013 jumlah
volume ekspor udang Indonesia ke Jepang sebesar 32.943 ton (http://bps.go.id).

e. Ekspor produk udang Indonesia hanya dapat dilakukan oleh industri udang,
sedangkan petani udang tidak dapat mengekspor langsung produksi udangnya.
Para petani atau penambak udang rumahan atau dalam skala kecil hanya dapat
menjual hasil tambak udangnya kepada eksportir besar atau koperasi dalam bentuk
udang segar, karena ekspor produk udang keluar negeri hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai eksportir. Syarat untuk
menjadi sebuah perusahaan ekspor adalah perusahaan memiliki badan hukum
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dalam bentuk CV, Firma, PT, Persero, perusahaan umum, perusahaan jawan
ataupun koperasi, memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak), dan mempunyai salah
satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) dari Dinas Perdagangan, Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian atau
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal
Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
(http://djpen.kemendag.go.id).

2. Kendala Luar Negeri
Kendala ekspor udang Indonesia ke Pasar Jepang adalah sebagai berikut:
a. Ekspor udang Indonesia pada tahun 2011 terkendala karena faktor alam, yaitu

gempa yang terjadi di Jepang pada 11 Maret 2011, pukul 05:46 UTC (14:46 waktu
setempat) pada kedalaman 24.4 kilometer (15.2 mile). Dampak dari tsunami
menyebabkan sejumlah infrastruktur penting penopang perekonomian negara
tersebut, seperti jalan, jembatan dan pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima,
Onagawa, dan Tokai hancur berantakan. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan
ekonomi Jepang diperkirakan menyusut 1 persen hingga 2 persen dan diperkirakan
perlambatannya berlanjut hingga akhir 2011. Karena lambatnya
proses recovery yang disebabkan oleh lebarnya defisit fiskal belum lagi krisis
reaktor nuklir dan kebocoran radiasi yang kemungkinan membutuhkan waktu
cukup panjang untuk mengembalikannya ke kondisi seperti semula. Hal ini dapat
menyebabkan ekspor udang Indsonesia menjadi terkendala
(http;//www.antaranews.com).

b. Eksportir udang di Jepang selain Indonesia adalah Vietnam, Vietnam menjadi
ekportir pertama dengan nilai 361.333 USD. Produksi dan ekspor udang Vietnam
yang berkembang secara terus-menerus selama bertahun-tahun ini telah
menciptakan posisi yang berarti dalam cabang produksi udang global. Sekarang
ekspor udang Vietnam menduduki posisi ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan
Indonesia. Khususnya Vietnam sekarang memelopori dunia tentang produksi dan
ekspor udang. Udang Vietnam telah diekspor ke 100 negara dan teritori.

Bersamaan itu, Vietnam merupakan pemasok udang terbesar di pasar Jepang, yang
besarnya nomor tiga di pasar Amerika Serikat dan yang besarnya nomor empat di
Uni Eropa. Berbanding dengan negara-negara pengekspor udang lain seperti
Thailand, India dan Indonesia, Vietnam sedang memiliki keunggulan tentang
ekspor udang semisu catus dan udang windu. Selain udang windu dan udang
semisu catus, Vietnam akan menambah lobster dan udang galah ke dalam daftar
ekspor untuk meningkatkan nilai ekspor. Pandangan perkembangan Vietnam ialah
tidak memperluas areal tanah, tapi akan berfokus meningkatkan hasil produksi dan
produktivitas di daerah pembudidayaan ekstensifikasi. Daerah budidaya ditetapkan
dengan luas kira-kira 600.000 sampai 700.000 Ha. Di atas dasar ini, akan meninjau
kembali perancangan tentang budidaya udang air payau untuk menyesuaikan dan
meningkatkan kualitas dan nilai. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia
yang memiliki wilayah budidaya sekitar 913.000 hektar namun hasil produksi
udangnya masih kalah dengan Vietnam. Pada tahun 2014 Vietnam mengekspor
udang ke Jepang sebanyak 31.130 ton sedangkan indonesia hanya 25.340 ton,
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lebih rendah 18,6% dibandingkan dengan jumlah ekspor Udang Vietnam ke
Jepang (http://www.trademap.org).

c. Kebijakan atau peraturan import yang diterapkan oleh Jepang terhadap produk
ekspor udang Indonesia yang masuk ke Jepang merupakan kendala ekspor bagi
Indonesia. Berdasarkan Food Sanitation Act, importir harus melaporkan produk
impornya kepada pihak karantina. Sejak tahun 2011, makanan laut menjadi salah
satu produk yang harus menjalani compulsory testing, dimana produk impor tidak
boleh mengandung komponen kimia melebihi batas standar residu komponen
kimia yang ditetapkan oleh Ministry of Health,Labour and Welfare di Jepang.

Untuk komoditi udang olahan, Importir komoditi udang di Jepang umumnya
mensyaratkan tempat atau pabrik pengolahan udang memiliki sertifikasi HACCP
(Hazard Analysis and CriticalControl Point) atau setifikat yang menyatakan bahwa
setelah dianalisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis udang Indonesia tidak
berbahaya dan mengandung bakteri atau racun yang dapat membahayakan
konsumen. Selain itu, eksportir harus dapat memenuhi permintaan ukuran yang
diminta oleh importir Jepang. Importir Jepang menggunakan standar ukuran
produk sebagaimana yang berlaku secara internasional. Standar ukuran untuk
frozen shrimp yang digunakan oleh perusahaan di Jepang, bila importir meminta
ukuran 8/12, berarti dalam 1 pound (453,6 gram) ada 8-12 ekor udang, dengan
berat per ekor yang tidak terlalu berbeda. Hal ini menyebabkan udang yang tidak
sesuai ukurannya dengan standart yang ditetapkan tidak dapat diekspor ke Jepang
(http://djpen.kemendag.go.id).

d. Kehadiran supplier udang di pasar jepang tidak hanya berasal dari perusahaan
Indonesia, namun juga perusahaan yang berasal dari Negara seperti Vietnam dan
india yang termasuk 3 besar sebagai Negara eksportir ke jepang. Hal ini membuat
persaingan sangat ketat dan menjadi kendala bagi supplier yang memiliki daya
saing rendah.

Indonesia sendiri masih kurang dalam penerapan teknologi produksinya, kendala
yang sering terjadi pada berbagai perusahaan pengolahan udang adalah
kekurangan bahan baku udang, kesalahan label produk, adanya embargo oleh
importir karena teridentifikasinya senyawa antibiotic, masalah sanitasi dan lain
sebagainya.

Seperti pada kejadian ekspor udang PT Toxindo Prima Indonesia ke Jepang ditolak,
karena menurut informasi, udang yang berasal dari PT Toxindo Prima
mengandung antibiotik chloramphenicol sendiri merupakan antibiotik yang biasa
digunakan dalam pakan untuk menanggulangi infeksi bakteri anaerobik, seperti
aeromonas, pseudomonas, mycoplasma, dan enterobacteriaceae. Chloramphenicol
mempunyai efek membunuh mikroorganisme dalam pakan sehingga pakan
menjadi lebih awet, serta mampu memperbaiki sistem pencernaan hewan supaya
lebih efisien sehingga nafsu makan ikan atau udang menjadi meningkat. Namun
residu chloramphenicol tersebut dapat menyebabkan kematian pada penderita
anemia yang bisa berlanjut ke leukemia (https://finance.detik.com).
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang peluang dan kendala ekspor
udang Indonesia ke pasar Jepang, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai
berikut :
a. Ekspor udang Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menembus

pasar luar negeri, termasuk pasar ekspor udang Jepang. Jepang adalah negara
terbesar kedua yang menjadi tujuan ekspor udang Indonesia. Jenis udang yang
paling banyak diekspor ke Jepang adalah udang vaname, udang windu, lobster,
dan udang galah. Udang yang di ekspor berupa udang-udang olahan adalah udang
yang paling diminati di Jepang. Udang indonesia yang berkualitas dan terbebas
dari penyakit Early Mortality Syndrome (EMS), sehingga produk udang
Indonesia dapat diterima di pasar Jepang.

b. Kendala-kendala ekspor udang indonesia yang dihadapi adalah kendala yang
berasal dari dalam dan luar negeri. Kendala dalam negeri adalah rendahnya
pemanfaatan teknologi, pembangunan infrastuktur yang belum merata, dan
rendahnya pemanfaatan potensi kelautan sehingga jumlah produksi tidak dapat
memenuhi permintaan serta kemasan produk udang indonesia yang tidak
memenuhi standart. Sedangkan kendala dari luar negeri adalah kondisi Jepang
yang sempat mengalami bencana sehingga membutuhkan waktu untuk
memperbaiki infrastruktur menyebabkan terkendalanya ekspor udang indonesia
ke Jepang serta kebijakan Jepang tentang food sanitation yang mengharuskan
produk impor dikarantina dan produsen udang yang harus memiliki sertifikat
HACCP untuk produk udang Indonesia yang di ekspor ke Jepang.
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