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1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara eksportir makanan laut terbesar di dunia. Permintaan pasar
mengenai produk makanan laut yang semakin banyak disertai juga dengan permintaan informasi
terkait produk yang dikirim seperti jenis ikan, daerah tangkap, alat tangkap, kapal penangkap, dan
sebagainya. Banyaknya aturan pasar dalam pengiriman makanan laut tidak hanya terkait dengan
informasi keamanan pangan tetapi juga terkait dengan informasi legalitas, dilaporkan dan diatur
(IUU) serta kesesuaian dengan aturan melakukan penangkapan ikan yang bertanggung jawab pada
lingkungan dan bertanggung jawab sosial.
Luasnya geografis Indonesia menyebabkan rantai pasok suatu komoditi ikan, khususnya untuk ikan
yang ditangkap dari daerah-daerah kepulauan dengan menggunakan alat tangkap tradisional
menjadi semakin panjang dan membutuhkan waktu yang lama sebelum diterima oleh konsumen
akhir. Kebutuhan pengumpulan data perikanan sejak ikan ditangkap pun menjadi suatu tantangan
dalam menjawab permintaan pasar mengenai informasi karena panjangnya rantai pasok, banyaknya
pihak yang terlibat serta kebutuhan informasi setiap pihak yang berbeda. Rantai pasok dituntut
untuk bisa memberikan informasi yang akurat, cepat, sama dan berlanjut kepada rantai pasok
setelahnya. Penggunaan teknologi dianggap menjadi salah satu cara untuk menjawab kebutuhan
tersebut.
Saat ini pemerintah dan beberapa industri perikanan sudah mulai menggunakan sistem pencatatan
dan dokumentasi elektronik. Penerapan sistem elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan dan
melengkapi ketersediaan informasi ketertelusuran produk perikanan untuk memenuhi kebutuhan
pasar.
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) memiliki pengalaman lebih dari lima (5)
tahun dalam mendampingi implementasi kegiatan ketertelusuran berbasis manual dan elektronik
pada rantai pasok perikanan khususnya skala kecil. Sejak tahun 2018, MDPI aktif dalam
pengembangan software TraceTales untuk internal traceability di tingkat UPI.
Dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan dengan MDPI tentang “Peningkatan peran supplier dan UPI dalam
mendukung keberlanjutan dan ketertelusuran produk perikanan yang berdaya saing” maka
diselenggarakan “Lokakarya identifikasi peluang dan tantangan pengembangan sistem
ketertelusuran berbasis elektronik pada industri perikanan di tingkat nelayan, pemasok dan unit
pengolah ikan (UPI)”.
Selain untuk membahas tantangan dan kebutuhan mengenai teknologi untuk ketertelusuran dari
berbagai macam sudut pandang, hasil dari workshop diharapkan tercipta suatu desain atau model
sistem ketertelusuran berbasis teknologi yang bisa dikembangkan di Indonesia, mengingat
banyaknya sistem atau teknologi yang digunakan merupakan produk impor.
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1.2. TUJUAN
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:
a. Melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan sistem elektronik pada rantai produksi
perikanan
b. Memberikan informasi penerapan teknologi dalam melakukan ketertelusuran produk
c. Melakukan identifikasi stakeholder yang sudah menggunakan, membuat, dan
mengembangkan sistem/teknologi ketertelusuran produk perikanan di Indonesia
d. Melakukan identifikasi kebutuhan dan solusi teknologi bagi industry perikanan (dan
pengembang teknologi) dari sudut pandang pemegang kebijakan, pengguna, dan
pengembang teknologi
e. Mengumpulkan masukan mengenai penerapan sistem ketertelusuran perikanan yang ada
saat ini.

1.3. HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Industri dan pengembang teknologi memahami pentingnya sistem ketertelusuran
berbasis elektronik yang tepat guna pada insdustri perikanan
b. Tersedianya matrik kebutuhan, tantangan, dan solusi terkait teknologi ketertelusuran
pada industri perikanan
c. Tersedianya masukan atau desain model teknologi terkait sistem ketertelusuran pada
industri perikanan tangkap dari pembuat kebijakan, Industri, dan pengembang teknologi.
d. Terdapat informasi mengenai sistem ketertelusuran berbasis teknologi yang ada di
Indonesia.
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2. HASIL KEGIATAN
2.1. PEMBUKAAN
Kegiatan “Lokakarya identifikasi peluang dan tantangan pengembangan sistem ketertelusuran
berbasis elektronik pada industri perikanan di tingkat nelayan, pemasok dan unit pengolah ikan
(UPI)” dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019 di Oria Hotel, Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan
pemberian sambutan oleh Direktur Eksekutif MDPI, Saut Tampubolon. Selanjutnya, bertindak
sebagai perwakilan Ditjen PDSPKP, Ibu Esti Budiyarti memberikan arahan sekaligus membuka acara
secara resmi.

Gambar 1. Pengarahan dan pembukaan oleh perwakilan PDS KKP

2.2. PESERTA KEGIATAN
Peserta kegiatan lokakarya berjumlah 40 orang, dimana terdiri dari 26 orang pria dan 16 orang
wanita. Para peserta merupakan perwakilan dari pemerintah KKP, pelaku usaha perikanan ditingkat
nelayan, pemasok dan UPI, asosiasi perikanan, NGO dan pengembang teknologi. Pengguna
teknologi sebanyak 24 peserta dan pengembang teknologi sebanyak 16 oang. Pembagian jumlah
peserta yang hadir dalam lokakarya dapat dilihat pada gambar dibawah ini dan detil nama peserta
dapat dilihat pada Lampiran 1.

40 orang peserta
= 26 orang

Pengguna

Pengembang

= 14 orang

Pemerintah lingkup KKP
Pelaku usaha
Asosiasi perikanan
Pengembang teknologi
NGO

= 11
=5
=4
= 14
=6

40%
60%

Gambar 2: Breakdown peserta lokakarya
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2.3. DISKUSI PANEL (LIGHTNING TALK)
Sesi awal lokakarya dimulai dengan melakukan brainstorming melalui diskusi panel atau Lightning
Talk yang dimoderatori oleh MDPI. Terdapat tiga orang narasumber dalam diskusi ini yaitu 1) Aris
Budiarto, Kepala Seksi Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan
Perikanan mewakili pemerintah, 2) Eliza Octavianie dari Altermyth mewakili pengembang teknologi,
dan 3) Robert Tjoanda, Direktur PT. Harta Samudra mewakili pelaku usaha perikanan yang telah
menggunakan teknologi ketertelusuran.
Salah satu tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada para peserta workshop
tentang apa saja pembelajaran dari pengembangan dan penggunaan sistem ketertelusuran berbasis
elektronik dari berbagai sudut pandang sebagai pengguna teknologi (industri perikanan dan
pemerintah) dan dari sudut pandang pengembang teknologi. Sepanjang lightning talk terdapat
beberapa pertanyaan kunci yang merujuk pada tantangan dan peluang pengembangan teknologi
ketertelusuran pada industri perikanan.

Gambar 3: Diskusi panel sebagai brainstorming acara lokakarya

Adapun beberapa hasil diskusi dalam sesi tersebut adalah sebagai berikut:
 Pentingnya teknologi pada prioritas perikanan disebabkan beberapa alasan berikut:
 Bagi nelayan dengan menggunakan teknologi bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu
semua kegiatan saat di laut dapat terpantau dan keselamatan di laut lebih terjamin
 Dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan data dan mempermudah pelaporan
aktivitas penangkapan ikan ke pemerintah pusat
 Peluang pasar untuk teknologi bisa dikembangkan masih sangat terbuka, namun
pengguna/pelaku usaha harus lebih giat dan sadar untuk menggunakan teknologi tersebut
agar data dan informasi yang dihasilkan tetap akurat
 Saat ini semakin banyak konsumen yang ingin menelusuri asal usul produk makanannya
 Tantangan terbesar dalam mengembangkan dan mengenalkan teknologi pada nelayan skala
kecil:
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 Dari sisi pengguna teknologi: data yang dikumpulkan untuk ketertelusuran cukup
kompleks, sehingga harus bersabar dalam menghadapi nelayan atapun pelaku usaha yang
tidak terbiasa mengumpulkan data
 Dari sisi pengembang teknologi: Implementasi dan mendapatkan feedback dari nelayan
atau pemasok pengguna teknologi di daerah kepulauan cukup sulit sehinga sulit menilai
apakah sistem yang ada sudah cukup baik atau tidak. Perlu kerjasama dengan local
pemerintah ataupun NGO.

2.4. Data ketertelusuran yang diperlukan
Dalam melakukan ketertelusuran, dibutuhkan informasi atau data yang akan digunakan untuk
menelusur suatu produk perikanan. Berikut adalah rangkuman mengenai data yang dibutuhkan
untuk ketertelusuran berdasarkan hasil diskusi kelompok pengguna teknologi yang terdiri dari
perwakilan pemerintah, pelaku usaha, NGO dan asosiasi perikanan.
 Data dari nelayan: Logbook hasil tangkapan oleh nelayan, data observer, data umpan jenis ikan
 Informasi data ikan. Contoh: berat dan jumlah ikan, spesies, kualitas ikan, asal ikan, dokumen kapal
 Data dalam unit pengolah ikan / Penyimpanan ikan. Contoh: Cold storage, tanggal penerimaaan,
lama waktu penyimpanan, suhu, berat ikan, bentuk produk (loin, steak, cube dll).
 Data terkait penjualan ekspor. Contoh: data untuk kebutuhan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang
Baik (CPIB), Sertifikat Hasil Tangkap Ikan (SHTI), dan Health Certificate

2.5. Aktivitas Ketertelusuran di Indonesia
Dalam lokakarya dilakukan pemetaan “siapa melakukan apa dimana” mengenai aktifitas perikanan termasuk
ketertelusuran baik kegiatan yang menggunakan teknologi atau tidak yang dilakukan di kapal /laut, daerah
pendaratan dan unit pengolahan ikan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap peserta lokakarya terdapat 38
aktifitas/sistem perikanan dimana 46% aktifitas terpusat untuk kegiatan di laut, 27% aktifitas di daerah
pendaratan dan 23% aktifitas dilakukan di UPI. Detil aktifitas ketertelusuran dapat dilihat pada Lampiran 2.

Laut :
46 %

UPI :
23 %

Pendaratan:
27 %

Gambar 4: Gambaran persentase aktifitas ketertelusuran di rantai perikanan tangkap
6
MDPI 2019

2.6. Sistem ketertelusuran berbasis elektronik yang ada di Indonesia
Berdasarkan hasil identifikasi didalam lokakarya, berikut adalah beberapa sistem ketertelusuran
berbasis elektronik yang ada di Indonesia baik yang dikembangkan oleh pemerintah ataupun non
pemerintah.
Sistem Pemerintah:
Sistem Non Pemerintah:
 E-Logbook
 Vessel Tracker (PDS, SpotTrace, VMS)
 SIMWASKAN (Sistem Pengawasan
 Timelapse Camera
Perikanan)
 Trafiz
 STELINA (On Progress)
 I-fish Apps
 SIMKANAS (Sistem Perijinan Kapal
 TraceCrab
Nasional)
 AkvoFlow
 One Data
 APRI Apps
 SISTERKAROLIN (Sistem Karantina
 TraceTales
Online)
 Teman Taman Laut
 HACCP Online
 VMS
 HC on Line
 Trekfish
 Geo-tagging

2.6.1. Komponen pendukung (perangkat lunak dan perangkat keras) dalam sistem ketertelusuran
berbasis elektronik
Berikut adalah beberapa komponen perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
yang diperlukan untuk menjalankan suatu sistem ketertelusuran berbasis teknologi.


Komputer PC /Tablet
/Laptop
Antena Transmitter
Telepon selular
Solar Panel

















Timbangan digital
Barcode Reader
Printer Label
Label rol
RFID

Server
Jaringan Data Selular GSM
Jaringan Satelit
Jaringan Internet
Power supply

2.6.2. Layanan yang diberikan oleh pengembang teknologi
Disamping memberikan layanan utama untuk mencatat data perikanan, berikut adalah beberapa
feature atau layanan yang diberikan oleh pengembang teknologi pada produk yang ditawarkan .








Tracking Position
Alat berkomunikasi
Membuat template untuk penerbitan ijin
Pencatatan aktivitas Kapal
Laporan otomatis
Laporan inventory bagi pelaku usaha
Data terangkum dalam QR Code /barcode






Rasa keamanan dengan sistem deteksi
dini
Memberikan informasi profile nelayan,
Kapal
Data oceonografik
Feature untuk berbagi data (contoh lewat
email, whats up , etc)
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2.7. Latar belakang penggunaan dan pengembangan teknologi
Berikut adalah hasil identifikasi antara kelompok pengguna dan kelompok pengembang teknologi
mengenai latar belakang penggunaan dan pengembangan teknologi untuk ketertelusuran dalam
rantai pasok perikanan tangkap.

1. Latar belakang penggunaan teknologi:
 Persyaratan Pasar (CDT)
 Mempermudah dalam pengumpulan
data di lapangan dan mengurangi
Human Erorr
 Tersedianya data real time /lebih cepat
 Meningkatkan kepatuhan pelaporan
data
 Untuk keselamatan di laut
 Kebutuhan menyampaikan informasi
terkait penangkapan ikan dan ekspor
lebih akurat dan terintegrasi
 Data yang akurat bisa digunakan untuk
membuat
kebijakan
pengelolaan
perikanan
 Menumbuhkan
motivasi
dalam
menjalankan usaha perikanan
 Terkait
Food
Safety
dapat
meningkatkan keamanan dan kualitas
pangan
 Mencegah IUU Fishing
 Meningkatkan transparansi data
 Dapat melacak pemasok-pemasok
“nakal” atau yang tidak jujur
 Pembuatan dokumen ekspor lebih
cepat
 Mempermudah verifikasi dokumen saat
ada audit eksternal

2.Latar belakang pengembangan teknologi:
 Adanya
kebutuhan
menciptakan
keamanan dan keselamatan saat
melakukan kegiatan penangkapan ikan
 Kebutuhan industri perikanan untuk
menyediakan data yang tepat waktu dan
akurat
 Kesesuaian terhadap regulasi pemerintah
 Kebutuhan tentang komunikasi di laut
dan darat
 Kebutuhan
untuk
integrasi
data
(kelengkapan data)
 Kebutuhan pasar ekspor
 Kebutuhan historical Catch untuk
menginformasikan efisiensi operasi
penangkapan /pengolahan
 Peningkatan social ekonomi nelayan,
mengurangi
pengepul,
menginformasikan real price
 Pemanfaatan Infrastruktur
 Peluang pasar yang masih sangat
berpotensi dibidang perikanan

8
MDPI 2019

2.8. Hambatan penggunaan dan pengembangan teknologi
Meskipun adanya kebutuhan untuk menggunakan sistem elektronik dalam melakukan
ketertelusuran, namun terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam mengembangkan
teknologi ataupun dalam menggunakan teknologi tersebut. Berikut adalah rincian hambatan hambatan tersebut.

1. Hambatan dalam penggunaan
sistem ketertelusuran berbasis
elektronik:
 Tidak mengetahui sistem elektronik apa
saja yang tersedia di Indonesia
 Belum banyak pilihan sistem elektronik
yang ada di Indonesia
 Penguasaan teknologi oleh pelaku usaha
masih rendah
 Kendala Teknis: alat mati di tengah laut
 Bahasa yang digunakan mayoritas dalam
Bahasa Inggris
 Alat cepat rusak (tidak anti air, air laut)
 feature
aplikasi/teknologi
masih
terbatas)
 Investasi software dan hardware mahal
 Akses sinyal terbatas
 Akses listrik terbatas khususnya untuk
alat yang memerlukan listrik untuk
mengisi daya
 Minimnya dukungan teknis
 Tidak terkoneksi dengan sistem industri
(akutansi, keuangan, HR, logistik, dll)
 Minimnya aplikasi atau sistem yang
dapat terintegrasi dengan sistem
ketertelusuran lain
 Verifikasi masih manual
 Beberapa alat masih harus dibeli di luar
Indonesia (Impor)
 Sistem belum bisa menjawab kebutuhan
ketertelusuran perikanan di Indonesia

2. Hambatan dalam mengembangkan
sistem ketertelusuran berbasis elekronik:
 Sinyal operator selular dan internet yang
terbatas dibeberapa daerah
 Tingkat pendidikan dan pengalaman
pengguna
 Keinginan pengguna (mau atau tidaknya)
 Merubah kebiasaan dari manual ke digital
 Pengisian data yang valid oleh pengguna
 Ketakutan pengguna untuk berbagi data
dengan yang lain
 Rantai Pasok yang cukup luas
 Jumlah Pengguna aplikasi belum banyak
 Waktu penanganan ikan yang dituntut
cepat untuk mempertahankan kualitas
perlu disesuaikan dengan kecepatan
mengisi data secara elektronik
 Dana untuk pengembangan terbatas
(dituntut untuk segera menciptakan
produk komersial)
 Harga produksi alat yang mahal
 Kurangnya sumberdaya manusia yang
mengerti tentang sistem perikanan
 Kesulitan mencari data yang akurat terkait
suatu isu untuk mengembangkan suatu
teknologi
 Kurangnya evaluasi, praktek, dan kondisi
saat ini
 Minimnya
dukungan
pemerintah
mengenai pengembangan teknologi
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2.9. Solusi menangani hambatan penggunaan dan pengembangan sistem ketertelusuran
berbasis teknologi
Berikut adalah beberapa solusi yang diharapkan dapat menangani hambatan yang
disebutkan pada point 2.8, antara lain:















Mengembangkan teknologi dengan menggunakan Human Center Design
Kolaborasi dengan partner/stakeholder dalam pengembangan teknologi
Mengembangkan teknologi yang sederhana, mudah dioperasikan dengan harga yang
terjangkau
Membuat alat yang dapat digunakan dengan kondisi proses penangkapan dan
pengolahan ikan (tahan air, tidak korosif, dsb)
Meningkatkan infrastruktur kominikasi (jaringan GSM, internet)
Membuat program yang menguntungkan yang bisa mengakomodir banyak pihak
Membuat wadah yang diprakarsai oleh pemerintah yang menaungi semua pihak
(pengguna dan pengembang)
Membuat peraturan pemerintah
Penerapan sistem bayar untuk data premium
Menawarkan sistem/ teknologi yang memberikan benefit untuk para pelaku
Pemberian reward/insentif kepada pengguna
Melakukan pelatihan untuk menggunakan sistem elektronik
Melakukan pelatihan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang bisa menciptakan
teknologi
Melakukan sosialisasi secara bertahap yang dilakukan dengan berbagai macam cara
seperti:
 Pemberdayaan anak-anak nelayan
 Melibatkan pelaku perikanan (kapten kapal dan nelayan, supplier)
 Membangun protokol /manual penggunaan data dan teknologi
 Mengadakan lokakarya, diskusi khusus
 Membuat flyer / digital flyer
 Membuat forum komunikasi atau klinik informasi
 Marketing pengembang teknologi mendatangi pelaku usaha secara langsung
 Pendampingan oleh asosiasi perikanan atau NGO

2.10. Kolaborasi desain sistem ketertelusuran berbasis teknologi
Salah satu hambatan terkait penggunaan dan pengembangan teknologi adalah kurangnya sistem yang sesuai
dengan kebutuhan perikanan di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam lokakarya dilakukan diskusi kelompok
antara pemerintah, pelaku usaha, pengembang teknologi, asosiasi dan NGO sebagai proses co-design untuk
mendiskusikan ide awal terkait pengembangan sistem ketertelusuran berbasis teknologi di Indonesia.
Terdapat empat ide/desain yang terbentuk dari empat kelompok. Ide-ide tersebut adalah:
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A. Sistem informasi perikanan yang terintegrasi
Isu :

Ide:




Banyaknya sistem perikanan untuk mencatat data namun tidak saling terintegrasi

Melakukan data managemen bersama untuk mengidentifikasi data elemen kunci yang
dibutuhkan (analisa tren, analisa kebutuhan ekspor, dll) dan mengembangkan sistem
teknologi yang menggunakan komponen Satellite, kamera onboard dan terintegrasi
dengan Logbook berbasis teknologi.
Semua pihak yang berkontribusi bisa akses dengan SOP yang kuat untuk menjaga
kerahasiaan

Hasil yang diharapkan:
 Data ketelusuran yang terintegrasi untuk kelengkapan informasi/data tiap komoditi di
setiap rantai supplai meliputi:
 Tingkat Nelayan
: Tracking/map penangkapan ikan, aktivitas penangkapan di
daerah-daerah penting
 Otoritas Pelabuhan: Lokasi bongkar/landing, aktivitas bongkar muat yang dilakukan
 Pemasok: Data transsaksi yang meliputi pembelian, penjualan, dan hutang
 UPIP : Data penerimaan bahan baku
 Data dari berbagai level tersebut diharapkan dapat terkumpul ke dalam satu server (data
management sistem) dan dapat diakses kapanpun oleh masing-masing pengguna dengan
akses kemanan yang baik
Tantangan:
 Kesenjangan koneksi data dan informasi dari hulu ke hilir  validasi / kelengkapan data
dari supplier sebelum UPI
 Menetapkan aturan main
 rantai pasok yang panjang

B. Ketertelusuran ikan berdasarkan spesies
Ide:



Mengembangkan aplikasi untuk melakukan penelusuran data ikan yang sudah ditangkap
dan diproses melalui aplikasi yang dilengkapi dengan sistem Artificial Intelligence dan
DNA barcode.
Pengembangan sistem ini bisa menjadi peluang bagi pengembang teknologi karena
terdapat setidaknya 200 jenis spesies ikan demersal bernilai ekonomis yang akan bernilai
lebih jika asal usulnya bisa ditelusuri
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Hasil yang ingin dicapai:




konsumen akhir bisa mengetahui spesies ikan secara tepat melalui barcode
Data stock assessment tersedia
Tersedia teknologi sederhana yang mudah dioperasikan untuk dapat mengidentifikasi
spesies ikan yang akurat (dalam bentuk teknologi app, tes kit)

Tantangan:



Identifikasi jenis ikan, khususnya ikan demersal
Pada saat implementasi, staff lapangan kesulitan menggunakan aplikasi/sistem

Gambar 5: Desain B. ketertelusuran berdasarkan spesies

C. Ikan Berdata
Ide :





Mengembangkan aplikasi pada telepon seluler yang digunakan untuk mencatat data dalam
setiap transaksi perikanan.
Aplikasi dibuat ramah dan lebih menarik bagi pengguna.
Pengguna akan mendapatkan keuntungan dari menggunakan sistem tersebut.
Diharapkan terdapat regulasi pemerintah untuk mendukung penggunaan aplikasi tersebut

Hasil yang ingin dicapai:
 Tersedia data sesuai dengan kebutuhan pemerintah, pasar dan negara tujuan. Data juga
mencakup Food Safety dan bisa digunakan untuk sertifikasi.
 Tidak ada perjanjian yang mengikat antara nelayan dan pelaku usaha.
Tantangan :


Kemauan semua pihak (Nelayan dan Supplier) untuk mengunakan sistem yang sudah dibuat
dan melakukan pembiayaan sendiri untuk sistem tersebut
12
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D. Sistem Informasi Supply Logistik Untuk Nelayan Pole and Line
Isu:


Kesulitan mengestimasi jumlah kebutuhan logistik yang meliputi BBM, Es, dan Umpan
yang dibutuhkan saat akan melaut oleh para pemilik / kapten Kapal

Ide:


Mengembangkan sistem informasi supply logistik untuk nelayan Pole and Line dengan
menggunakan komponen telepon seluler didukung dengan Radio SSB dan Server Cloud
online
Hasil yang diharapkan:
 Memberikan informasi fishing ground
 Memberikan Informasi cuaca berdasarkan satelit
 Informasi mengenai prediksi jumlah BBM, volume es, rasio umpan yang diperlukan
untuk melaut selama 1 trip
 Memberikan informasi harga umpan harian
Tantangan:
 Membutuhkan informasi cuaca, angin, kondisi gelombang untuk membuat
perencanaan fishing
 Perkiraan mengenai kebutuhan umpan yang di bawa sebelum melaut
 Ketergantungan dengan umpan (memakan waktu), yang dipengaruhi oleh harga umpan
di pasar
 Informasi mengenai umpan antar nelayan, berkomunikasi menggunakan radio SSB
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3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil lokakarya ini adalah:
 Meningkatnya permintaan pasar terkait ketertelusuran mengakibatkan kebutuhan
pengumpulan data dalam rantai pasok perikanan tangkap juga semakin meningkat.
 Penggunaan teknologi atau sistem elektronik dapat membantu dan mempermudah kegiatan
pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaku usaha.
 Permintaan pasar ekspor menjadi alasan yang kuat bagi pelaku usaha untuk menggunakan
sistem elektronik dan kebutuhan ini menjadi latar belakang terciptanya suatu teknologi
ketertelusuran oleh pengembang teknologi.
 Terdapat beberapa sistem elektronik atau teknologi terkait ketertelusuran yang sudah
tersedia di Indonesia baik yang dikembangkan oleh pemerintah ataupun non pemerintah.
 Beberapa sistem elektronik atau teknologi yang tersedia dikembangkan oleh anak bangsa
namun ada juga yang masih diproduksi di luar Indonesia, dimana sebagian besar (46%)
berpusat pada kegiatan penangkapan di laut.
 Berdasarkan hasil identifikasi, meskipun penggunaan teknologi sangat dibutuhkan, namun
terdapat banyak hambatan atau tantangan yang ditemukan dalam pengembangan sistem
elektronik dan dalam penggunaan sistem elektronik terkait ketertelusuran di Indonesia.
 Disamping diperlukan investasi yang besar, salah satu tantangan dalam penggunaan sistem
elektronik adalah sistem yang tersedia belum terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga
belum mampu menjawab kebutuhan ketertelusuran yang utuh.
 Biaya produksi yang besar dan keterbatasan sumberdaya menjadi salah satu tantangan dalam
pengembangan sistem elektronik di Indonesia.
 Melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan suatu sistem
elektronik yang terintegrasi (co-design) dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan sistem
elektronik yang terstruktur menjadi salah satu solusi terhadap tantangan pengembangan dan
penggunaan teknologi.
 Terdapat empat rancangan awal sistem ketertelusuran yang dihasilkan melalui co-design antar
pemangku kepentingan dalam lokakarya.

3.2. REKOMENDASI
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil lokakarya:
Bagi pengembang:
 Potensi pasar (pelaku usaha perikanan) pengguna sistem ketertelusuran berbasis elektronik di
Indonesia cukup besar sehingga pengembang teknologi diharapkan dapat mengembangkan
beberapa alternatif sistem elektronik yang diproduksi di Indonesia.
 Agar sistem elektronik yang dikembangkan dapat tepat guna, diharapkan pengembangan
sistem elektronik dapat dilakukan dengan melakukan proses co-design dengan para pemangku
14
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kepentingan dan dikembangkan berdasarkan lesson learn ataupun berdasarkan tantangan
atau hambatan serta solusi yang telah diidentifikasi dari para pengguna teknologi.
 Melakukan pengembangan suatu sistem elektronik yang diadopsi dari rancangan awal yang
dihasilkan melalui co-design dalam lokakarya ini.
 Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam melakukan sosialisasi terkait sistem
ketertelusuran
Bagi pelaku usaha perikanan:
 Dalam menggunakan sistem elektronik diperlukan suatu investasi (contoh: investasi dalam
pengadaan telepon seluler untuk menggunakan suatu aplikasi berbasis seluler) sehingga
diharapkan pelaku usaha mau melakukan investasi sesuai kebutuhannya.
 Keakuratan suatu informasi yang dihasilkan dari sistem elektronik sangat bergantung terhadap
keakuratan dalam pengisian data sehingga diharapkan para pelaku usaha dapat melakukan
pengisian data dengan tepat.
 Penggunaan sistem elektronik akan menuntut suatu perubahan perilaku dalam melakukan
pengumpulan data, sehingga diharapkan para pelaku usaha terbiasa dengan perubahan
tersebut khususnya dimasa awal transisi. (Contoh: perubahan dalam melakukan pengumpulan
data menggunakan pulpen menjadi pengumpulan data dengan telepon seluler layar sentuh)
 Feedback atau umpan balik dari pengguna teknologi sangat dibutuhkan untuk
mengembangkan atau meningkatkan sistem yang sudah tersedia. Para pelaku usaha
diharapkan dapat memberikan feedback terkait sistem yang digunakan atau aktif dalam
memberikan masukan terkait pengembangan suatu sistem dalam proses co-design.
Bagi pemerintah:
 Pemerintah diharapkan dapat mendukung pengembangan dan/atau produksi sistem
ketertelusuran berbasis elektronik yang ada di Indonesia khususnya dalam penyediaan atau
perbaikan infrastruktur (contoh: listrik dan internet di daerah kepulauan). Dukungan juga
diperlukan dalam melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia khususnya terkait
pengembangan sistem ketertelusuran berbasis teknologi
 Pemerintah diharapkan dapat menciptakan suatu wadah atau forum yang memfasilitasi
pertemuan/diskusi antara pelaku usaha dan pengembang teknologi sehingga dapat
menciptakan pengembangan sistem ketertelusuran berbasis elektronik yang tepat guna
 Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi terkait sistem elektronik yang ada di Indonesia
sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mengetahui alternatif sistem yang
tersedia.
 Apabila pemerintah memutuskan untuk mengembangkan suatu sistem ketertelusuran
berbasis teknologi, pengembangan sistem tersebut diharapkan melalui proses co-design
dengan para pemangku kepentingan dan diharapkan mampu menumbuhkan daya saing
diantara sesama pengembang teknologi.
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4. LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Hadir Peserta Workshop
NO.
1
2
3

NAMA

INSTUSI
PT. Nutrindo Fresfood
Adrianus Septhino L.Boro
Internasional
Ahmad
Supplier Maluku
Direktorat usaha dan
Ahmad Solah
Investasi PDSKP KKP

4

Ainu Roviq

PT. Koltiva

5

Anderson Maluenseng

6
7
8
9

Arie Prabawa
Arif Nugraha
Aris Budiarto
Asriani

PT. Bitung Mandiri
Bersaudara
APRI
Enumerator PSDI
PSDI KKP
STP

10

Ayu Asriani

Aruna

11
12

Candra N. W
Danie Indoratno

AP2HI
BKIPM KKP

13

Eliza Octavianie

Altermyth

14

Esti Budiyarti

Sesditjen PDSPKP, KKP

15

Fariz Acron

PT. Sisfo Indonesia

16

I Gede Sujana Eka Putra

MDPI-TraceTales

17

I Nyoman Sudarta

ATLI

18

Ima Puspita Sari

AKVO

19

Iwan Tri Winantya

PT. Inti Solusi Barcode

20
21

Larasati Galuh Pratiwi
Margaleta

Altermyth
MDPI

22

Najmi Jati

Safetynet

23

Nuriasih Nababan

AP2HI

KETERANGAN
Pengguna teknologi Pointrek dan
TraceTales
Pengguna teknologi Trafiz

Pengembang beberapa aplikasi
seluler dalam pertanian dan
perikanan
Pengguna teknologi Pointrek

Pengembang E-Logbook
Pengembang Aplikasi Aruna :
Aplikasi perdagangan online untuk
nelayan dan pelanggan

Pengembang Trafiz : aplikasi seluler
perdagangan dan ketertelusuran
untuk pengepul ikan
Pengembang Pointrek: alat pelacak
kapal berbasis satelit atau GPRS
Pengembang TraceTales :
Traceability software untuk unit
pengolah ikan
Pengembang opensource software
untuk mencatat dan memahami
data
Pengembang berbagai macam
sistem informasi KKP
Sama dengan no 13
Pengembang alat untuk
meningkatkan selektivitas praktik
penangkapan ikan komersial.

16
MDPI 2019

24

Prof. Indrajaya

Panrita

25

Putra Satria Timur

MDPI

26

Resmi Rumenta Siregar

STP

27

Reza Fahlepi

Fishlog

28

Risal Pramana Hajri

Insite Solution

29

Robert Tjoanda

PT. Harta Samudra

30

Ruben Wicaksono

PT. ION

31
32

Saraswati Adityarini
Sigit P. Utomo

33

Siti Matoyah

WWF
PSDKP
Subdit Pengawasan Distribusi
Hasil Perikanan - Ditjen
PSDKP

34

Sofian Muji P

Pusat Riset Kelautan KKP

35
36
37
38

Stephani Mangunsong
Tomas Widodo
Wahyu Teguh Prawira
Wiwit Sugiarto

MDPI
PT. Sepuluh sepuluh
MDPI
Observer PSDI

39

Wulan Kurnia Sari

PT. CLS Argos

40

Yusran Tomia

Nelayan FT Buru Utara

Pengembang Trekfish : piranti
penelusur jejak penangkapan ikan
Pengguna beberapa teknologi
ketertelusuran : Spot Trace, PDS,
TLC, Trafiz, TraceTalec
Pengembang sistem pengolahan &
logistik perikanan terpadu
Pengembang software aplikasi
untuk UPI
Pengguna aplikasi TraceTales
Pengembang software aplikasi
untuk UPI

Pengembang Nelayan Pintar :
Aplikasi seluler untuk nelayan
Sama dengan nomor 25
Distributor Spot Trace di Indonesia
Sama dengan nomor 25
Pengembang Nemo Sistem : alat
pelacak Kapal
Pengguna teknologi spot trace/TLC
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Lampiran 2. Pemetaan aktifitas /sistem terkait ketertelusuran perikanan

Laut /kapal

Pendaratan ikan

Unit Pengolahan
Ikan

Pemerintah

1. Penyuluhan Nelayan
terkait penanganan di
atas Kapal
2. RVIA
3. DSS (Data Sharing
System)

1. Ketelusuran di
Supplier
2. Mengajar terkait
bahan baku
3. Verifikasi pendataan
ikan
4. DSS
(Data Sharing
System)

1. Mengajar mahasiswa
terkait pentingnya
ketertelusuran di UPI
2. Menyiapkan/
menyusun kebijakan
ketertelusuran di UPI
3. Melakukan penelitian
tentang prinsip
ketertelusuran
perikanan

Pelaku usaha
& NGO

1.
2.
3.
4.
5.

Observer
1. Monitoring &
TLC
Pencatatan
PDS
Enumerator
Spottrace
2. Trafiz
Penggunaan system
3. Barcode Traceability
informasi dan vessel
training
6. E-logbook
7. VMS
8. Pendataan/ Monitoring
dg AKUD FLOW

1. Trace Tales
2. Fish Processing

Pengembang
teknologi

1.
2.
3.
4.
5.

1. Mapping bisnis
proses dan
ketertelusuran di
industri pengolahan
ikan
2. Mengembangkan
Software/ Teknologi
untuk ketertelusuran
3. Farm management
quality assurance
(fishlog.id)

Jejak Penangkapan
CLS Argos Indonesia
VMS
Catchment report
MAS (Maritime
Awareness System)
6. Menggunakan
teknologi LED untuk
mengurangi kasus
salah tangkap
(bycatch)
7. Satelit tracking &
telemetri ecosystem
kelautan
8. Memberikan
dukungan teknologi/
software data/
manajemen data
untuk NGO di
perikanan

1. Mengembangkan
Software/ Teknologi
untuk ketertelusuran
2. Aplikasi
ketertelusuran di
pendaratan
3. Pengembangan
Seaweed Trace Farm
Process
4. Pengembangan
aplikasi Aruna.co.id
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

Foto 1.Para peserta lokakarya mengidentifikasi kegiatan terkait ketertelusuran perikanan

Foto 2. Anderson, Kapten Kapal PnL Bitung sedang memperkenalkan diri
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Foto 3. Diskusi kelompok pengguna teknologi dari perwakilan pemerintah

Foto 4. Diskusi Kelompok pengguna teknologi dari perwakilan pelaku usaha
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Foto 5 : Diskusi kelompok pengembang teknologi

Foto 6 : Diskusi kelompok 2 : Co-design sistem ketertelusuran berbasis elektronik antara pemerintah, pelaku
usaha , akademia dan pengembang teknologi
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Foto 7 : Perwakilan kelompok melakukan presentasi desain “Sistem informasi perikanan yang terintegrasi”

Foto 8 : Perwakilan kelompok melakukan presentasi desain “Ketertelusuran ikan berdasarkan spesies”
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Foto 9 : Perwakilan kelompok melakukan presentasi desain “Ikan berdata”

Foto 10 : Perwakilan kelompok melakukan presentasi desain “Sistem Informasi Supply Logistik Untuk Nelayan
Pole and Line”

Foto –foto kegiatan bisa diunduh dari link berikut.

-------------------------------------------------------------------- Akhir laporan ----------------------------------------------------------------------
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