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Pada tahun 2009, Italia telah mengkonsumsi 62 ribu ton udang beku.  Antara tahun 2005 dan 2009 
konsumsi mengalami peningkatan rata-rata sebesar  4.6% per tahun. Sebagai perbandingan, konsumsi 
negara-negara Uni Eropa meningkat sebesar 1.9% dalam periode yang sama. Dalam periode tersebut, 
konsumsi udang di Italia menurun sebesar -9.1% pada tahun 2008, namun kembali meningkat pada 
tahun 2009 sebesar +4.4%. (sumber: Fishstat, 2011). Penurunan yang cukup tajam tersebut diduga 
sebagai akibat dari krisis ekonomi.   

 

Tidak ada statistik konsumsi  spesifik yang dilaporkan pada tahun 2010. Keseluruhan pasar  makanan laut di 

Italia mengalami pertumbuhan rata-rata sebanyak 3.3% per tahun, antara tahun 2005 dan tahun 2010, dan 

mencapai 4.0% pada tahun 2010. (sumber: ProdCOM, 2011). Fakta bahwa impor Italia terhadap udang beku 

(lihat bawah) yang mengalami peningkatan pada tahun 2010 menunjukkan bangkitnya kembali pemulihan 

konsumsi secara tipis pada tahun tersebut. 

 

Italia adalah konsumen udang beku ketiga terbesar di Uni Eropa mewakili 14% dari seluruh konsumsi UE, 

setingkat di bawah Perancis dengan angka 19% dan Spanyol sebagai pemegang peringkat pertama dengan 

angka 42%. (sumber: Fishstat, 2011)  

 

Pada tahun 2009, Italia tercatat telah memproduksi 2.5 ribu ton udang beku (sumber: Fishstat, 2011. Angka 

ini mendudukkan Italia sebagai  produsen kedua terbesar  yang menguasai 4.3% dari keseluruhan volume di 

kawasan Uni Eropa) yang dihasilkan oleh UE setelah Spanyol (89%). Diharapkan kelak Italia dapat 

menghasilkan lebih banyak produk daripada yang dicatat oleh Fishstat 2. 3.  

 

Pada tahun 2010, impor udang beku terhitung sebesar 64 ribu ton, atau senilai dengan  € 336 juta. Impor 

mengalami peningkatan sebesar  4.2% per tahun antara tahun 2005 dan tahun 2010. Impor mengalami 

penurunan pada tahun 2008 sebesar  +9.2%, namun mulai bangkit kembali pada tahun berikutnya sebesar 

+3.8.  Namun turun kembali pada tahun 2010 (+3.7%). Penurunan tiba-tiba ini diperkirakan sebagai bagian 

dari krisis ekonomi.  

 

Italia merupakan importir ketiga terbesar di Uni Eropa dengan mewakili 11% dari keseluruhan 
volume impor. 

Pada tahun 2010, impor udang beku dari negara-negara berkembang terhitung sebanyak 49 ribu ton, 
atau senilai dengan 246 juta euro. Impor mengalami peningkatan sebesar 5.3% per tahun antara 2005 
dan 2010. Italia merupakan importir ketiga terbesar yang mendatangkan produk dari negara-negara 
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berkembang, dengan menguasai 12% dari keseluruhan volume impor. Produk udang beku yang 
diimpor Italia dari negara-negara berkembang terhitung sebesar 77%, dengan pemasok terbesar 
dipegang oleh Ekuador (33%), Argentina (18%), India (8.1%), Thailand (4.0%), Vietnam (3.2%) dan 
China (2.4%).  

 

Pada musim gugur 2011, Produk Domestik Bruto Italia diharapkan  dapat tumbuh sebesar 0.1% pada 
tahun 2012 dan 0.7% pada tahun 2013 (Sumber: Komisi Eropa, 2011).  Dengan kondisi pasar seperti 
ini, diharapkan bahwa permintaan dan impor akan terus meningkat.  
 
Harap dicatat bahwa pada saat laporan ini ditulis, iklim perekonomian di Italia masih belum dapat 
diprediksi dengan jelas sehingga proyeksi masih sulit untuk dibuat. Pengangguran dan defisit 
keuangan diperkirakan akan terus memburuk dengan akibat-akibat negatif yang cukup berpengaruh 
pada anggaran belanja rumah tangga sehingga membuat komoditas udang beku menjadi  semakin 
mahal.  
 
Namun demikian, krisis dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi para eksportir untuk 
mencapai pangsa pasar dalam sektor udang beku yang lebih murah. Satu-satunya tindakan terbaik 
yang dapat dilakukan adalah memonitor perkembangan ekonomi dan berbicara langsung dengan 
konsumen asal Italia.  
 
 

 
.......................................................................................................... 
1 seafood beku, tepung beku, produk-produk seafood yang baik untuk 

dikonsumsi manusia. 2 Konsumsi telah diperhitungkan dengan menggunakan 

data-data produksi ini sehingga diharapkan lebih tinggi perkiraannya daripada 

yang dilaporkan di sini. 3 Produksi tidak dicatat dalam setiap negara penghasil 

di UE, sehingga saham produksi Italia diperkirakan lebih kecil.   

 

    
     

 
 
Kecenderungan pasar 
 
Konsumsi udang beku per kepala di Italia adalah 8.1 kilogram per tahun pada 2009. Hal ini jauh 
melampaui tingkat konsumsi rata-rata di Uni Eropa yang per kepala hanya berkisar  This is much 5.2 
kilogram per tahun.  

 

Pasar Italia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kawasan modern di Italia Utara dan kawasan tradisional di 
Italia Selatan.  Untuk seorang eksportir, pasar paling ideal adalah kawasan utara Italia dimana 
anggaran belanja keluarga lebih tinggi daripada kawasan selatan dan konsumsi udang beku juga 
sedang mengalami pertumbuhan.  

 

Produk: Kuantitas 
dalam 
1,000 ton 

Pangsa 
pasar 

Pertumbuh
an rata-
rata/tahun 

Udang beku jenis 
"penaeus" 

34  
 

71% 9.7% 

Udang beku, (dengan 
pengecualian "pandalidae", 
"crangon", udang dari 
kedalaman"parapenaeus 
longirostris"  dan 
"penaeus") 

14 28% -1.1% 
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Penjualan produk udang beku untuk dimasak di rumah sedang mengalami peningkatan di 
supermarket-supermarket dan swalayan-swalayan besar yang menjual produk-produk dengan harga 
murah. Udang dijual dalam bentuk utuh, telah dikupas, beku, telah dibumbui dan produk-produk 
udang yang bahkan telah dimasak . Kenaikan pangsa supermarket-supermarket dan swalayan-
swalayan murah dalam distribusi kemungkinan dapat mengarah pada peningkatan konsumsi lebih 
jauh dengan menawarkan harga murah dan keragaman produk yang lebih bervariasi.  

 

Dalam outlet jasa makanan, penjualan udang, khususnya goreng udang yang dilapisi tepung roti 

adalah produk yang paling banyak dikonsumsi, biasanya  sebagai cemilan atau tapas. 

Konsumsi udang meningkat pada bulan-bulan di musim panas, yang ditandai dengan meningkatnya 
penjualan udang di sepanjang pesisir yang banyak dikunjungi turis-turis. Selama liburan Natal, 
permintaan terhadap produk udang eksklusif meningkat karena konsumen ingin memasak masakan 
istimewa di hari besar keagamaan.   

 

Perubahan gaya hidup ikut andil dalam peningkatan kebutuhan untuk kenyamanan dan kemewahan 

pada produk perikanan. Jika anda adalah seorang eksportir  yang memiliki produk udang  beku 

dengan nilai tambah (mudah digunakan, siap-makan atau udang siap saji) maka dengan mudah anda 

dapat menemukan peluang yang terus meningkat di Italia. Jika anda mengekspor produk yang 

mudah disajikan atau produk dengan resep baru untuk satu atau dua porsi, kemungkinan anda dapat 

membandrol produk dengan harga lebih tinggi dan margin yang lebih besar.  

 
Perkembangan harga 
 
Antara tahun 2005 dan 2010 harga udang beku impor dan udang mengalami penurunan sebesar 

0,7% rata-rata per tahun dengan harga € 5.24/kilogram. Harga rata-rata impor dari negara-negara 

berkembang  mengalami penurunan sebesar 0,3% rata-rata per tahun menjadi € 5.03/kg. Sebagai 

perbandingan, di Uni Eropa rata-rata harga impor adalah € 5.00/kg  dari semua negara dan € 

5.30/kg dari negara-negara berkembang, setelah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 

0,9% dan penurunan 0,1% rata-rata per tahun sejak tahun 2005. 
 
Umumnya, harga di Italia masih mengalami deflasi karena merupakan salah satu negara Uni Eropa 

di mana perekonomian belum pulih sepenuhnya  dan kepercayaan konsumen masih terhitung 

rendah. Karena itu, harga merupakan faktor yang semakin penting dalam menentukan pilihan bagi 

perusahaan serta anggaran belanja rumah tangga. 
 

Gambar 1 tren Harga untuk: Udang, No.1 udang berkulit tanpa kepala, 26-30 hitungan per 

pound, asal Meksiko, pelabuhan New York, Euro per Pound (Oktober 2006 - Sep 2011: -

31,71%). Data ini digunakan oleh Indexmundi untuk menunjukkan harga udang global. 
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Sumber: Indexmundi (2011)  
 
Peluang bagi produk-produk dengan nilai tambah di pasaran Uni Eropa terus meningkat. Jika anda 

mengekspor produk yang mudah disajikan atau produk dengan resep baru untuk satu atau dua porsi, 

kemungkinan anda dapat membandrol produk dengan harga lebih tinggi dan keuntunganpun akan 

lebih besar. 

Importir umumnya menerapkan margin 5-10%. Premi mungkin berlaku untuk produk-produk 

dengan nilai tambah tertentu, juga berlaku untuk produk-produk  dengan sertifikat organik dan atau 

udang yang diproduksi secara berkelanjutan dan produk udang lainnya. Importir dan agen dapat 

memberikan Anda informasi yang selalu up to date mengenai tingkat harga produk-produk 

individu. Sumber internet Globefish (http://www.globefish.org), FIS (http://www.fis.com) dan 
Shrimpnews (http://www.shrimpnews.com).  

 

Tingkat tarif bervariasi dari 20% untuk udang diawetkan sampai 12% untuk Penaeus tidak 

diawetkan dan jenis Parapeneus. Tarif ini tidak berlaku bagi negara-negara yang merupakan bagian 

dari Sistem Umum Preferensi Uni Eropa. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di 

http://exporthelp.europa.eu. Nilai pajak (PPN) yang dikurangi sebesar 6% berlaku untuk produk 

perikanan yang dijual di Italia. 

 
Persyaratan-persyaratan pembeli 
 
Italia mengikuti peraturan Uni Eropa yang berkaitan dengan pemasaran udang beku dan belum 
menyusun kembali persyaratan-persyaratan tambahan sendiri. Namun demikian persyaratan-
persyaratan non resmi menyangkut produk-produk perikanan secara umum perlahan-lahan menjadi 
semakin ketat.   

Persyaratan-persyaratan non resmi menyangkut keamanan makanan  dan produk-produk perikanan 
tidaklah seketat persyaratan-persyaratan di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Barat. Namun 
demikian, seiring dengan berhasilnya pengecer-pengecer besar dalam menguasai pangsa pasar, 
semakin ketat lah persyaratan-persyaratan tersebut. Sistem-sistem manajemen makanan seperti  
GlobalGAP, IFS dan BRC menjadi semakin penting ketika berhadapan dengan memasok makanan di 
pasaran Italia. 

GlobalGap Shrimp Standard secara resmi diluncurkan pada Pameran Seafood di Brussels pada 23 April 
2008: (http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=1396&idcat=176&changelang=1 . 
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AquaGAP bisa ditemukan di : (http://www.aquagap.net). Contoh dari penghasil-penghasil udang 
dengan sertifikat GlobalGAP dapat anda dapatkan di website GlobalGAP.  

Produk berkesinambungan masih merupakan hal langka di pasar Italia. Di samping sertifikat 
tangkapan swasta liar seperti MSC dan Friend of the Sea, sertifikat budidaya pribadi telah 
diperkenalkan pada akhir tahun 2011: ASC.  Untuk informasi lebih jauh, lihat : 
http://www.ascworldwide.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=4&lng=1.  

Uni Eropa, termasuk Italia, telah berkomitmen pada Codex Alimentarius yang menyediakan standar 
makanan untuk produk perikanan. Standar ukuran merumuskan persyaratan-persyaratan untuk 
kualitas, termasuk menentukan zat tambahan untuk makanan yang diperbolehkan, cacat yang 
dibolehkan, ukuran, pengemasan, penandaan dan pelabelan. Standar yang berlaku tergantung pada 
karakteristik suatu produk (cepat beku, dipotong, dilapisi tepung roti dll). Untuk standar yang lain 
silakan mengunjungi situs resmi  Codex Alimentarius 
(http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en).  
 
Jalur perdagangan yang sesuai  
 
Hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa dalam pasar makanan laut Italia, broker sangat 

berpengaruh dalam menasehati pelaku pasar, khususnya pengaruh terhadap importir dalam 

menentukan sumber terbaik bagi pasokan. Mereka bekerja berdasarkan komisi dan sering hadir 

mewakili perusahaan asing pada importir utama. Masalah utama yang terkait dengan praktik bisnis 

mereka adalah bahwa mereka sering lebih mementingkan volume dan harga produk daripada 

kualitas. Hal ini mengakibatkan resiko yang sebenarnya, dimana produk-produk berkualitas rendah 

menemukan jalan akses ke pasar Italia, dengan mengurangi persepsi dari keseluruhan produk. 
 

Gabungan dan pengambilalihan telah mengurangi jumlah pelaku pasar namun juga meningkatkan 

peran dan pengaruh mereka pada rantai pasokan. Para pedagang Spanyol adalah pedagang yang 

cukup aktif di pasar Italia dan telah mengambil alih atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan 

Italia. 

 

Para importir di Italia umumnya membeli secara kebetulan atau di pasar tunai. Rata-rata terdaftar 
dalam asosiasi perdagangan dan database (lihat sumber-sumber info). Berikut beberapa perusahaan 
yang mengimpor makanan laut dari negara-negara berkembang: 

 
o Marr - http://www.marr.it - distributor terkemuka bagi layanan makanan;  

o Fiorital - http://www.fiorital.com – distributor makanan laut terkemuka;  

o ASCA - http://www.asca-bo.it -  distributor industri layanan makanan;  
o Finpesca - http://www.finpesca.it – importir ikan segar dan ikan beku;  

o Ferriticca - http://www.ferrittica.it - importir ikan segar dan ikan beku.  

 

Merek terkemuka di pasar kerang-kerangan adalah Iglo (http://www.iglo.be). Pelaku pasar penting 
lainnya mencakup Mare Pronto, penghasil produk-produk perikanan beku, bekerja sama dengan  
Arena holding - http://www.arenaholding.it dan Orogel, penghasil produk-produk perikanan beku - 
http://www.orogel.it.  

 

Perusahaan pengolah makanan laut adalah Panapesca (http://www.panapesca.com) importir, 
pengolah dan distributor dengan jaringan distribusi multi jalur dan Asmar (http://www.as-mar.it).  

 

Posisi pengecer yang paling kuat terpusat di Italia Utara. Meskipun supermarket dan swalayan besar 
merupakan outlet-outlet penjualan yang paling dominan, pangsa pasar Italia tidaklah seluas pangsa 
pasar di negara-negara Uni Eropa lainnya tetapi meningkatkan penjualan produk-produk perikanan 
yang memiliki unsur-unsur nilai tambah.   

Para pengecer besar terkemuka itu adalah:  

http://www.orogel.it/
http://www.as-mar.it/
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o Coop Italia - http://www.e-coop.it;  

o Groupe Auchan - http://www.auchan.it;  

o Carrefour - http://www.carrefour.it ;  

o Conad - http://www.conad.it;  

o Esselunga - http://www.esselunga.it.  
 
Menemukan  dan mendekati pembeli dari Italia   
 
Pastikan bahwa importir yang ingin anda dekati sedang benar-benar mencari udang beku dan 
sebaiknya dia telah aktif di negara atau wilayah anda. Ini akan mempermudah kunjungan demi 
kepentingan bisnis anda. Dengan browsing website anda akan belajar banyak tentang perusahaan 
tersebut. 
Untuk mendapatkan kontak dengan pedagang Italia anda dapat menelepon, mengirim email dan 
mengunjungi pameran dagang. 
Orang Italia tidak selalu berbicara bahasa asing. Untuk informasi lebih lanjut tentang budaya bisnis 
dan melakukan bisnis di Italia, kunjungi website Invitaia (http://www.invitalia.it).  
 

 Untuk informasi lebih jauh bagi usaha menemukan rekan dagang, silakan mencari 
referensi pada modul CBI  ‘Finding buyers’ for fishery products. 
 
Box 2. Penamaan dan presentasi  
 

Sistem penamaan dalam udang dan bisnis udang dapat membingungkan 
karena spesies-spesies yang ada seringkali diberi nama berbeda dan 
kemudian dipasarkan. Di Belgia sistem yang berlaku adalah sebagai 
berikut: 
●‘Shrimp’ adalah udang dari urutan Decapoda. Di luar urutan Decapoda, 
juga langoustine atau scampi kecil dan gamba dapat disebut sebagai 
‘shrimp’. 
●‘Prawn’ adalah udang air tawar, tetapi udang lebih besar juga dapat 
disebut sebagai ‘prawn’. 
●‘Scampi’ adalah nama yang digunakan untuk udang besar berekor.  
●‘Gamba’ adalah nama yang digunakan untuk semua udang besar dan 
dijual lengkap. Bentuk utama dari presentasi adalah kepala pada shell on 
(Hōsō), shell on (SO atau "udang tanpa kepala hijau"), udang dengan ekor 
yang dikupas (PTO), udang kupas tanpa urat(PUD),udang kupas berurat 
(P & D), dan ekor kupu-kupu (BTTY-TO). 
 
Huruf "C", "F" atau "W" bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa 
spesies tersebut dimasak (cooked), diternakkan (farmed) atau merupakan 
hasil dari penangkapan di alam bebas (wild sourced). 
 

 

 
Sumber informasi lainnya 

ISMEA, Lembaga pelayanan pertanian dan pasar pangan - http://www.ismea.it;  

ISTAT, Lembaga Statistik Nasional. - http://www.istat.it – lihat ‘Dati annuali sulla pesca’);  

Annuario del Pesce e della Pesca, bisa dipesan on line - http://www.pubblicitaitalia.com;  

Il Pesce, - http://www.pubblicitaria.com;  

Largo Consumo, - http://www.largoconsumo.it;  

Globefish - http://www.globefish.org  

FIS - http://www.fis.com - a portal with global information on the fishery products indus-
try;  

IntraFish - http://www.intrafish.org;  
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Seafood Processors/ Intrafish - http://www.seafoodprocessor.com  

Sea-ex - http://www.sea-ex.com  

 

Peraturan UE: Perikanan dan produk-produk perairan  
 
Ikan atau produk perikanan yang diimpor ke Uni Eropa terikat dengan persyaratan yang 
ketat. Produk-produk impor berkaitan erat dengan kebersihan, negara asal, tingkat 
tangkapan terbatas dan pelabelan. Produk yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak 
dari pasar. 
 

Syarat-syarat Produk Alasan Tata cara pelaksanaan 
Syarat-syarat 
ini meliputi: 
keamanan, 
negara asal, 
standar 
pemasaran 
dan 
prosedur-
prosedur 
impor. 

Ikan dan 
produk-
produk 
perikanan 
lainnya. 

Menghindari 
bahaya bagi 
kesehatan 
manusia dan 
agar stok 
makanan laut 
di alam bebas 
bisa 
dilestarikan. 

Pastikan bahwa produk anda aman 
untuk dikonsumsi oleh manusia 
dan ikuti prosedur di bawah ini. 

 
 
Apabila anda ingin mengekspor produk-produk perikanan atau perairan ke Uni Eropa 
yang ditujukan untuk dikonsumsi manusia, anda harus memastikan bahwa produk-
produk anda telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan 
UE. Persyaratan-persyaratan utama berkaitan dengan kebersihan, dan pelabelan untuk 
memastikan bahwa hanya produk-produk aman yang dapat menembus pasaran Uni 
Eropa. Adapun produk-produk yang  memenuhi persyaratan akan ditolak masuk. Untuk 
menghindari hal-hal yang membahayakan  kesehatan konsumen di UE akibat 
mengkonsumsi suatu produk perikanan, Uni Eropa telah menetapkan beberapa 
persyaratan. Selain itu, UE juga ingin memastikan bahwa lautan luas tak akan kehabisan 
ikan akibat penangkapan liar dan tak terkendali. 
 

  
Peraturan UE 

  

 Uni Eropa telah menetapkan persyaratan akses pasar untuk perikanan dan budidaya 
produk perairan dalam berbagai Instruksi dan Peraturan. Persyaratan-persyaratan ini 
mencakup semua produk kelautan dan produk air tawar(1) yang dihasilkan dari 
penangkapan di alam bebas maupun hasil peternakan. Produk yang telah diproses 
(dipanaskan, diasap, diasinkan, dikeringkan atau direndam), dimasak, dikalengkan atau 
beku, atau dibuat dari produk ikan (seperti stick kepiting) harus memenuhi persyaratan 
yang setara dengan persyaratan Uni Eropa. 
 
 Untuk mendapat izin masuk pasar, anda harus: 
 A. Memahami proses dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni 
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Eropa (negara anda harus termasuk yang mendapat persetujuan untuk mengekspor ke 
Uni Eropa, dll); 
B. Memastikan kepatuhan dengan persyaratan keamanan, dan 
C. Memastikan pemenuhan standar pemasaran. 
 
 

A. Memahami proses  
 

Untuk mendapat izin memasuki pasaran UE, periksalah langkah-langkah berikut ini:  
 

 1 Kecuali kerang hidup, Echinodermata hidup, Tunicate hidup dan gastropoda laut serta 
semua mamalia, reptilia dan katak. 
 
Langkah 1: Pastikan bahwa negara anda termasuk negara yang diizinkan mengekspor ke 
Uni Eropa.  
 
Uni Eropa hanya menyetujui negara-negara berkembang yang memiliki sistem 
pemeriksaan kesehatan publik setara dengan sistem UE. Jika negara anda tidak termasuk 
setara, anda tak dapat mengekspor produk anda ke UE.  
 

 
Bagaimana agar terdaftar?  
 
Untuk menjadi terdaftar, negara anda harus menunjukkan bahwa ia menetapkan 
persyaratan kebersihan hewan yang setara dengan yang ditetapkan di Uni Eropa. 
Selain itu, negara anda juga diharapkan untuk memiliki petugas yang kompeten dan 
bertanggung jawab serta mampu untuk melakukan pengawasan resmi dari tahap 
produksi sampai tahap ekspor. 
Akhirnya, negara anda harus menyerahkan rencana pengawasan limbah(RPM) yang 
menawarkan jaminan kesehatan hewan yang diakui setara dengan Uni Eropa. 
Setelah rencana anda dievaluasi dan disetujui oleh Komisi Eropa, negara Anda akan 
dimasukkan dalam daftar hijau dan perusahaan-perusahaan di negara anda 
diperbolehkan untuk mengekspor produk kelautan dan produk air tawar serta 
produk perikanan ke Uni Eropa. 
 
Prosedur untuk masuk dalam daftar adalah tanggung jawab pemerintah dan bukan 
dari anda sebagai eksportir individu atau organisasi yang mendukung eksportir 
ikan. Namun, pemerintah tidak biasanya bekerja sama dengan produsen ketika 
mereka mendirikan sebuah Rencana Pemantauan Limbah. Jika anda berasal dari 
negara-negara yang masih ‘non-terdaftar’ dan tertarik dalam mengeksplorasi pasar 
Uni Eropa, adalah tepat bagi anda untuk menghubungi otoritas nasional untuk 
kegiatan lebih lanjut yang melibatkan persetujuan Uni Eropa terkait negara anda. 
 

 
Langkah 2: Pastikan bahwa produk-produk tersebut  dihasilkan oleh perusahaan dengan 
standar pengolahan yang  memenuhi kriteria standar di Uni Eropa.   
 
Perusahaan yang dimaksud boleh jadi berupa persiapan, pengolahan, pengemasan atau 
penyimpanan. Daftar perusahaan dan pabrik-pabrik Uni Eropa yang telah mendapat 
persetujuan pabrik dapat ditemukan di sini. 
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Bagaimana cara mendapatkan persetujuan?  
 
Untuk mendapatkan persetujuan, bisnis anda harus diperiksa oleh pejabat yang 
berwenang dari negara anda dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan 
keamanan Uni Eropa. Hanya otoritas nasional negara anda yang berhak mengajukan 
perusahaan anda untuk mendapatkan persetujuan Uni Eropa. Jika perusahaan anda 
belum disetujui, anda dapat menghubungi otoritas nasional anda untuk proses lebih 
lanjut. 

 
 Langkah 4: Kirim muatan anda menuju Pos Inspeksi Perbatasan Uni Eropa yang telah 
diizinkan.  
 
Produk Anda hanya dapat diimpor melalui Pos Inspeksi Perbatasan yang telah disetujui 
Uni Eropa (BIP). Partner bisnis anda di Uni Eropa harus mengirim pemberitahuan 
sebelumnya kepada BIP di negara kawasan Uni Eropa tentang kedatangan muatan 
produk anda dengan menggunakan Common Veterinary Entry Document (CVED). Model 
dokumen CVED dapat anda lihat di Lampiran III. Jika kapal penangkap ikan anda 
dimaksudkan untuk mendarat langsung di Uni Eropa, Anda dapat menemukan daftar port 
yang ditunjuk di sini.  
 
Setelah kedatangan kiriman, rekan importir anda di Uni Eropa harus menyerahkan 
produk anda tersebut kepada pihak berwenang untuk pemeriksaan hewan. Apabila kapal 
penangkap ikan anda bermaksud mendarat secara langsung di pelabuhan Uni Eropa, anda 
harus mengirimkan kapal penangkap ikan tersebut  untuk menjalani pemeriksaan jika 
pihak berwenang mengharuskan demikian. 
 

Apa pemeriksaan hewan itu? 
Semua pengiriman produk perikanan harus menjalani 
pemeriksaan dokumenter dan pemeriksaan identitas. Sebuah 
persentase dari produk harus diserahkan untuk pemeriksaan 
fisik. Persentase tergantung pada hewan dan risiko kesehatan 
publik yang terkait dengan produk. Namun, mengenai produk 
perikanan,  kebanyakan dari kiriman akan dikenai 
pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan 
produk dan kemasan. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup 
pengukuran suhu dan pengujian laboratorium (untuk bahaya 
dan kesegaran). 
 
Jika pemeriksaan memuaskan, kiriman diserahkan kepada 
importir Uni Eropa dan bebas untuk masuk dan pindah ke 
negara anggota UE tertentu serta negara anggota Uni Eropa 
lainnya. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan gagal, produk 
tersebut akan ditolak dan dinyatakan sah untuk dikirim 
kembali ke negara asal, disembelih atau disuntik maut (untuk 
hewan hidup), di ekspor kembali, dimusnahkan atau diolah.  

 
B. Persyaratan-persyaratan keamanan pangan.  

Dasar hokum untuk semua undang-undang pangan Uni Eropa adalah UU Pangan Umum. 
UU tersebut menetapkan bahwa tidak ada makanan yang  dapat memasuki pasaran Uni 
Eropa jika tidak aman untuk dikonsumsi. UU Pangan Umum dilengkapi dengan peraturan-
peraturan lain yang menetapkan persyaratan-persyaratan keamanan produk yang spe-
sifik, yang  dalam hal ini berkaitan dengan persyaratan khusus bagi produk budidaya 
perikanan. Memastikan kepatuhan pada persyaratan-persyaratan ini akan mendorong 
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langkah proses ekspor maju dengan cepat. 
 
Tabel di bawah ini memberikan gambaran untuk melengkapi persyaratan. 
 

Topik Persyaratan Peraturan 
Kebersihan 
 
Kontaminasi 
mikroba 

 
 
Batas minimal ditetapkan untuk 
Salmonella, E.coli, histamine dan 
coagulase- staphylococci positif. 

 
 
Peraturan (EC) 
2073/2005  
 

Substansi-
substansi terlarang 
 
Hormon 

 
 
 
Pengolahan produk perikanan melalui 
peternakan dilarang menggunakan 
tirostatik, androgenik, oestrogenik, 
gestagenik, dan substansi beta agonis. 
 
Ikan muda dalam perawatan selama tiga 
bulan pertama untuk tujuan perkawinan 
dengan menggunakan produk obat hewan 
yang memiliki unsur hormon dan 
terdaftar (resmi), lihat baris bawah 
(produk obat hewan). 

 
 

 

Instruksi 96/22/EC  
 

Steroid, hewan 
obat dan 
kontaminan 

Zat dengan efek anabolik (stilbenes, 
steroid dan senyawa) tidak dapat 
digunakan untuk budidaya hewan hidup. 

Obat hewan 
terlarang dan 
kontaminan dalam 
budidaya hewan: zat 
antibakteri 
(sulfonamid dan 
kuinolon), dan obat-
obatan hewan 
seperti karbamat, 
piretroid, sedatif, 
senyawa 
organoklorin (PCB), 
senyawa 
organofosfat dan 
unsur-unsur kimia 

Produk obat-
obatan untuk 
hewan 

Batas Maksimum Residu (MRLs) untuk 
penggunaan obat-obatan resmi yang 
ditetapkan untuk hewan. Lampiran 
Peraturan (EC) 2377/90 meliputi: 
●Lampiran I: 
zat farmakologis yang tingkat 
maksimumnya telah ditetapkan,  
●Lampiran II:  
Zat yang tingkat maksimumnya tidak 
ditetapkan,  
●Lampiran III:  
Zat yang tingkat maksimumnya telah 
ditetapkan untuk sementara,  
●Lampiran IV :  

Peraturan (EC) 
470/2009 (lam-
piran Peraturan 
(EC) 2377/90) 
dan Peraturan 
(EU) No 37/2010  
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Zat yang tingkat maksimumnya tidak 
mungkin untuk ditetapkan. 
 
Penggunaan zat yang tidak tercantum 
betul-betul dilarang di semua situasi. 

Pestisida Undang-undang Uni Eropa menetapkan 
tingkat maksimum untuk sisa pestisida 
dalam makanan. Namun, sampai saat ini, 
tidak ada tingkat maksimum khusus yang 
ditetapkan untuk ikan. 

Peraturan (EC) 
396/2005  

 

Kontaminan Tingkat maksimum ditetapkan untuk :  
●Timah, cadmium dan merkuri (logam 
berat), Lampiran I, Bagian III;  
●Dioxins dan PCP, Lampiran I, Bagian V;  
●Polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs), Lampiran I, Bagian VII.  
 

Peraturan (EC) 
1881/2006  

 

Pencantuman label 
Persyaratan umum 
tentang  
pencantuman label  

Karena semua produk ini ditujukan untuk 
konsumsi manusia, maka produk 
perikanan dan produk perairan harus 
mematuhi persyaratan-persyaratan dalam 
pencantuman label makanan.   
 

Instruksi 
2000/13/EC (pa-
da bulan Desem-
ber 2014 akan 
digantikan dengan 
Peraturan UE No 
1169/2011).  

 

Sistem kode CN  
 

Produk perikanan yang diimpor ke Uni 
Eropa harus mencakup: 
○ asal muasal spesies yang 
diperdagangkan (nama ilmiah, nama 
dalam bahasa resmi); 
○ metode produksi (hasil tangkapan di 
laut, peternakan dalam dalam laut atau 
diternakkan di darat), dan 
○ daerah tangkapan. 
 
Sebuah database dengan nama ilmiah 
dalam bahasa resmi yang digunakan di 
negara-negara anggota Uni Eropa dapat 
ditemukan di sini. 
 
●Metode produksi dapat berarti: 
○ 'ditangkap' ... atau ....'' ditangkap di air 
tawar '... 
○ 'diternakkan' ... atau ... 'dibudidayakan''. 
 
●Metode produksi harus dispesifikasi 
pada label dalam bahasa resmi negara-
negara anggota Uni Eropa tujuan anda. 
 
●Indikasi dari daerah tangkapan harus 
ditunjukkan sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan (EC) 
2065/2001. 
 

Peraturan (EC) 
104/2000  
Peraturan (EC) 
2065/2001  

 

2) CN (Gabungan Nomenklatur): Sistem tata nama Eropa diselaraskan untuk klasifikasi 
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tarif bea masuk barang. 
 

Langkah darurat:  
produk budidaya ikan dari Indonesia 
 
Hukum Pangan Umum memungkinkan Uni Eropa untuk menetapkan langkah-langkah 
darurat dalam kasus produk perikanan tertentu yang diimpor dari suatu negara yang 
dianggap dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi hewan atau manusia. 
Sebagai contoh, pada tahun 2010 Uni Eropa mengeluarkan tindakan darurat untuk 
produk perikanan hasil budidaya dari Indonesia (Keputusan 2010/220/EU). Saat ini, 
Keputusan 2010/220/UE mensyaratkan bahwa setidaknya 20% dari pengiriman 
produk perikanan budidaya dari Indonesia untuk dikonsumsi manusia diharuskan 
masuk ke dalam pos pemeriksaan Uni Eropa untuk pengambilan sampel pengujian. 
Tes ini secara khusus berfokus pada zat farmakologi aktif, khususnya kloramfenikol, 
metabolit dari nitrofurans dan tetrasiklin (setidaknya tetrasiklin, oksitetrasiklin dan 
chlortetracycline). 
 
Tindakan darurat lain berhubungan dengan krustasea dari Bangladesh dan produk 
perikanan dari India. Langkah-langkah darurat dihentikan dengan segera apabila 
resiko kesehatan telah dianggap tidak ada. Jika anda mengekspor produk-produk dari 
negara-negara tersebut di atas, penting bagi anda untuk memastikan apakah produk 
anda telah sesuai dengan undang-undang Uni Eropa (dalam kasus produk perikanan 
dari Indonesia, anda harus memastikan apakah produk ikan anda telah sesuai dengan 
peraturan UE tentang penggunaan produk obat-obatan bagi hewan) untuk 
menghindari kekecewaan ekonomi dan komersial jangka pendek, atau bahkan 
kehilangan pasar (jangka panjang). Untuk informasi lebih lanjut tentang langkah-
langkah darurat saat ini anda dapat berkonsultasi dengan pembeli Uni Eropa atau 
memeriksa situs dari otoritas keamanan makanan Inggris (bagian bawah halaman). 

 
C. Marketing standards 
Standar pemasaran merupakan persyaratan yang bermaksud untuk menjamin kualitas 
minimum tertentu kepada konsumen di Uni Eropa terhadap produk-produk yang 
mereka beli. Selain itu, mereka berniat untuk melindungi pangsa ikan tertentu dari 
penangkapan yang berlebihan. Dengan demikian, standar pemasaran UE terutama 
terkait dengan kualitas dan pencantuman label produk. 
Peraturan (EC) 2406/1996 menetapkan standar pemasaran produk untuk spesies 
tertentu. Produk ini hanya dapat dipasarkan dalam Uni Eropa jika mereka memenuhi 
standar. Tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang standar pemasaran. 

 
 
 

Topik Persyaratan-persyaratan 
Kategori kesegaran ●Jenis: ikan putih, ikan biru, selachii, cumi-cumian 

dan udang-udangan. 
● Lampiran I menetapkan kategori kesegaran 
‘Ekstra’, ‘A’ dan ‘B’ untuk setiap spesies. ●Tiap 
kategori berdasarkan pada kriteria, seperti tekstur 
daging, kecerahan kulit dan aroma.  
●Kebanyakan dari produk harus memiliki kesegaran 
yang sama. 
 

Kategori ukuran ●Lampiran II menetapkan kategori ukuran bagi 
spesies berbeda (sarden, cod, tuna bermata hitam 
dengan sirip biru, whiting, mullet, sole, udang 
crangonid dan pandalid serta kepiting yang bisa 
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dimakan). 
●Setiap kategori berdasarkan pada berat, nomor per 
kilogram atau ukuran panjang dan lebarnya suatu 
produk. ●Spesies yang hendak dipasarkan harus 
memenuhi persyaratan ukuran minimum yang telah 
ditentukan oleh Lampiran II. 
●Kebanyakan dari produk harus memiliki ukuran 
yang sama. 

Pencantuman label pada 
produk kemasan 

●Negara asal, dicetak dalam huruf-huruf Romawi, 
setidaknya 20 mm tingginya; ●Nama ilmiah dari 
produk dan nama komersilnya; ●Presentasi;  
●Kategori kesegaran dan ukuran; 
●Berat bersih dalam kilogram produk dalam 
kemasan; ●Tanggal gradasi dan tanggal pengiriman;  
●Nama dan alamat pengirim. 

Pencantuman label produk 
yang langsung berasal dari 
tempat produksi dan 
dimaksudkan untuk 
dipasarkan di Uni Eropa. 

Peraturan  (EC) 1224/2009 menetapkan 
pencantuman label minimum, dan persyaratan-
persyaratan  informasi untuk semua produk 
perikanan dan kerang-kerangan harus mencakup: 
●Nomor identifikasi dari tiap kesatuan; 
●Nomor identifikasi eksternal dan nama kapal 
penangkap ikan atau nama dari unit produksi 
budidaya perikanan ; 
●FAO alpha-3 code(3) dari setiap spesies;  
●Tanggal tangkapan atau tanggal produksi, jumlah 
dari masing-masing spesies dalam kilogram 
dinyatakan dalam berat bersih atau, bila sesuai, 
jumlah individu,  
●Nama dan alamat pemasok; 
●Asal muasal produk komersil, nama ilmiah, wilayah 
geografis yang relevan dan metode produksi;  
●Apakah produk perikanan sebelumnya telah 
dibekukan atau tidak. 

 
   
   

Dokumen terkait 
Di bawah ini gambaran persyaratan legislatif dan non-legislatif yang relevan dengan 
kepentingan anda dalam mengekspor produk perikanan dan kerang-kerangan ke Uni Eropa. 
Beberapa persyaratan bahkan segera disorot dalam dokumen ini. Namun lebih jelasnya 
dapat ditemukan dalam database CBI di bawah judul dokumen berikut: 
Peraturan:  
Peraturan UE: Kontaminasi zat  
Peraturan UE: Spesies yang dilindungi (CITES)  
Peraturan UE: Pengawasan pangan 
Peraturan UE: Pencantuman label pangan 
Peraturan UE: Undang-undang Umum Pangan  
Peraturan UE: Kebersihan Pangan (HACCP)  
Peraturan UE: Tingkat maksimum sisa pestisida dalam makanan(MRLs)  
Peraturan UE: kontaminasi mikroba 
Peraturan UE: Pencantuman label dan produksi organik.  
Peraturan Jerman: Tingkat maksimum sisa pestisida (MRLs) dalam produk perikanan 
(persyaratan tambahan)  
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Peraturan non-legislatif:  
Persyaratan-persyaratan pembeli UE:  
●Manajemen rantai pasokan 
●Label keberlanjutan internasional untuk produk perikanan 
●Label keberlanjutan internasional untuk produk perikanan liar. 

 
Peraturan UE: Makanan cepat beku. 
Semua produk yang dipasarkan di Uni Eropa harus aman. Jika anda adalah eksportir 
makanan cepat beku yang ditujukan untuk konsumsi manusia, anda harus memastikan 
bahwa produk anda mematuhi semua persyaratan pasar Uni Eropa. Persyaratan ini 
berkaitan dengan kualitas bahan baku yang digunakan, persiapan mereka, metode 
pembekuan cepat yang digunakan, pengemasan dan pencantuman label. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
(3) Kode FAO alpha-3 adalah kode negara tiga huruf yang ditetapkan oleh Organisasi 
Pangan dan Pertanian PBB.  
 
 

Subyek Produk Alasan Cara memenuhi 
persyaratan 

Persyaratan dalam 
kualitas, persiapan, 
pencantuman label 
dan pengemasan 
makanan cepat beku 

Makanan yang 
ditujukan untuk 
dikonsumsi 
manusia dan 
dikenakan proses 
pembekuan cepat.  

Mencegah 
resiko 
terkontaminasin
ya makanan 
yang dapat 
merugikan 
konsumen. 

Pastikan bahwa 
produk anda 
memenuhi 
persyaratan dan 
pertimbangkan 
implementasi dari 
sistem manajemen 
keamanan pangan 
untuk memastikan 
kepatuhan. 

 
 
 
 
 

Peraturan UE 

   

 Instruksi 89/108/EEC lmenetapkan persyaratan-persyaratan bagi makanan cepat beku 
yang ditujukan untuk konsumsi manusia yang dipasarkan di kawasan Uni Eropa. Es krim 
dan produk es lainnya untuk dikonsumsi manusia tidak termasuk dalam cakupan 
instruksi ini.  
  
Harap dicatat bahwa makanan cepat beku juga harus mematuhi kriteria keamanan 
pangan umum pencantuman label dan persyaratan kemasan yang berlaku untuk semua 
produk makanan yang dipasarkan di Uni Eropa. Persyaratan berikut ini berlaku untuk 
makanan cepat beku yang dipasarkan di UE: 
 
Kualitas bahan baku: Bahan baku yang digunakan harus memiliki kualitas perdagangan 
yang baik serta memiliki tingkat kesegaran yang dipersyaratkan.  
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Persiapan: Pembekuan cepat dan persiapan produk harus dilakukan segera, dengan 
peralatan yang tepat untuk membatasi bahan kimia, biokimia dan perubahan 
mikrobiologi (dan kontaminasi) ke jumlah minimum.  

 

Media cryogenic resmi: Udara, nitrogen and karbon dioksida.  

Kontrol suhu: Suhu produk harus selalu stabil pada – 180° C atau lebih rendah daripada 
itu. Fluktuasi panas yang singkat  selama transportasi diperbolehkan tetapi tidak lebih 
dari 30° C.  
 
 

  
 
 
Memonitor suhu 
 
Untuk memastikan bahwa suhu yang ditentukan dipatuhi, Uni  
Eropa  menetapkan Peraturan (EC) 37/2005 yang dilaksanakan      pe oleh operator Uni Eropa yang 
menangani pengawasan suhu  
udara selama transportasi, pergudangan dan penyimpanan  
produk pangan cepat-beku.  Instrumen yang merekam suhu  
udara harus memenuhi persyaratan teknis Standar Eropa EN  
12830, EN 13485 dan EN 13486. Instruksi  92/2/EEC secara  
lebih lanjut menetapkan prosedur-prosedur pengambilan  
sampel dan metode analisis yang biasa digunakan pihak 
berwenang yang menangani keamanan pangan Uni Eropa untuk memeriksa suhu. 
 
Produk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan ditarik  
dari pasaran. 
Pihak importir di Uni Eropa telah menjadikan pemantauan suhu tersebut sebagai bagian yang 
terintegrasi dari persetujuan  
kontrak dengan pihak pemasok makanan cepat-beku sehingga memungkinkan mereka untuk 
memenuhi persyaratan pemantauan suhu. Jika anda memproduksi, menyimpan atau mentransfer 
makanan cepat-beku ke pasar Uni Eropa, sebaiknya anda  
membuat verifikasi atas suhu sistem yang dibutuhkan oleh  
partner Uni Eropa. Persyaratan tersebut misalnya, berhubungan dengan jenis instrumen, jumlah 
instrumen yang digunakan,  
lokasi instrumen dan menjaga catatan yang menunjukkan  
kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan suhu pada interval  
waktu tertentu. 

 

 
 
 

Manajemen rantai pasokan 
 
Harap dicatat bahwa perusahaan anda juga merupakan bagian dari rantai pasokan dan 
karenanya  partner Uni Eropa dapat menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan 
manajemen rantai pasokannya. Anda mungkin harus menyampaikan beberapa 
persyaratan untuk pemasok anda juga dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pasar 
Uni Eropa. 

 
Dokumen-dokumen terkait 
 
Anda dapat menemukan pokok-pokok persyaratan legislatif dan non-legislatif lain yang 
mungkin anda butuhkan saat mengekspor makanan beku ke Uni Eropa. Beberapa 
persyaratan tak lama lagi akan disorot dalam dokumen ini. Namun lebih jelasnya, dapat 
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ditemukan dalam database CBI bawah judul dokumen berikut: 
 
Legislation:  
EU legislation: Food labelling  
EU legislation: General Food Law  
EU legislation: Hygiene of food (HACCP)  
 
Non-legislation:  
Food Safety Management Systems  
HACCP- Hazard Analysis Critical Control Point  
EU Buyers’ requirement: Supply Chain Management  
 

Produk-produk perikanan 2009-2014 

Pasar Eropa memiliki banyak potensi bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk 
perikanan. Alasannya adalah bahwa konsumsi meningkat dan ketergantungan pada 
impor  karena pegetatan bea-cukai. Namun, meskipun demikian Eropa tetap merupakan 
salah satu pasar berpotensi yang paling menguntungkan di dunia, sekaligus juga pasar 
yang cukup kompleks, kompetitif dan dinamis. Meningkatnya jumlah standar keamanan 
pangan, aturan Uni Eropa dan peraturan dan persaingan dari seluruh dunia pemasok 
mungkin tampak sebagai hambatan untuk ekspor. Oleh karena itu, penting untuk 
menyadari hambatan tersebut. CBI membantu perusahaan-perusahaan dari negara-
negara berkembang di sektor ini dengan mengekspor ke Uni Eropa. Salah satu cara untuk 
melakukan ini adalah dengan menawarkan Program Pembinaan Ekspor(ECP). Tujuan 
dari ECP adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan dari negara-negara 
berkembang dalam membangun posisi yang berkelanjutan di pasar Uni Eropa dan EFTA. 

ECP adalah program intensif yang banyak menangani banyak masalah seperti urusan 
sertifikat. Program ini meliputi audit perusahaan on-site, konseling, latihan mendalam di 
negara masing-masing dan di Eropa, serta partisipasi dalam memimpin pameran 
perdagangan Eropa. Dengan cara ini diharapkan agar perusahaan-perusahaan ekspor 
benar-benar siap untuk memasuki pasar Eropa dan belajar bagaimana menangani 
kesulitannya. 

Aplikasi program ini tertutup. Untuk informasi lebih jauh silakan menghubungi manajer 
program Ms. Lieke van Nierop tel. +31 (0)10 201 3437; e-mail: Lnierop@cbi.eu . 

 Produk-produk terpilih 

- Udang beku (HS 030613) 
- Produk ikan air tawar dan ikan air asin. (HS 030379) 
- Gurita "Octopus SPP."(HS 030759) 
- Produk sotong "Sepia Officinalis, Rossia Macrosoma, Sepiola SPP." Cumi-cumi 
"Ommastrephes SPP., Loligo SPP., Nototodarus SPP., Sepioteuthis SPP." (HS 030749)  
- Molluska hidup,segar, atau beku, (HS 030799) 
- Invertebrata air, (HS 030791)  
- Fillet ikan beku, kecuali dari daging ikan pedang dan ikan gigi (Dissostichus). (HS 
030429) 

 Negara terpilih : Indonesia 
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