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INOVASI: Yayasan MDPI, Anova Food, dan PT Harta Samudra menerima penghargaan
dari SAP Innovation Award dalam acara yang dilangsungkan di Jakarta. Photo: MDPI.

MDPI, Anova, dan Harta Samudra Terima
Penghargaan untuk
Implementasi Ketertelusuran
JAKARTA - Yayasan MDPI, Anova,
dan Harta Samudra, bekerja sama
dengan Bumble Bee Seafoods dan SAP,
perusahaan yang berbasis di Jerman
telah berhasil menerapkan teknologi
blockchain untuk memperkuat
penelusuran dalam sumber rantai
pasokan dari perikanan handline skala
kecil.
Implementasi ini adalah yang pertama
di Indonesia dan dunia untuk
perikanan skala kecil. Keberhasilan ini
juga bermanfaat bagi perikanan
handline Indonesia. Ini menunjukkan
bahwa Indonesia dapat terus menjadi
yang terdepan dalam upaya untuk
menerapkan langkah-langkah
keberlanjutan dalam perikanan.
Nelayan dapat menunjukkan bahwa
mereka berada dalam rantai pasokan
yang dapat dilacak dan legal, dan dapat
dijamin bahwa Dana Premium Fair
Trade dihitung secara andal dan cepat
dari tangkapan mereka.

Tujuan dari acara ini adalah untuk
merayakan Penghargaan SAP
Innovation Award untuk Social Hero
kepada MDPI, Anova Food, dan
Harta Samudra untuk dedikasi
mereka saat ini dalam teknologi
blockchain dan penerapan Fair Trade
di Indonesia dalam perikanan tuna
sirip kuning skala kecil . Tiga mitra
merasa terhormat untuk menerima
penghargaan ini, dipilih dari 433
kandidat secara global.

TraceTales sendiri adalah sistem
penelusuran yang inovatif yang
dikembangkan oleh MDPI, dengan
dukungan dari USAID Oceans and
Fisheries Partnership (USAID
Oceans). TraceTales berperan
penting dalam memfasilitasi
keberhasilan implementasi teknologi
blockchain untuk rantai pasokan
yellowfin handline Indonesia. Solusi
TraceTales akan menjadi platform
Sebagai bentuk penghargaan atas
industri terkemuka yang penting
keberhasilan dalam menerapkan
penelusuran di perikanan skala kecil,
untuk mengintegrasikan perikanan
acara Luncheon diadakan pada 18 Juni tambahan di seluruh Indonesia dan
bersama dengan mitra MDPI, Anova,
untuk meningkatkan visibilitas rantai
dan Harta Samudra.
pasokan, optimalisasi, dan
transparansi penuh industri
perikanan Indonesia.

WHAT'S ON THIS EDITION?

SAP Innovation Award Luncheon event in
Jakarta
Yayasan MDPI organized a workshop on
Traceability Systam in the Fisheries
Industry
Fishers in Buru Island, Maluku use
cellphones as a tool for e-learning and
navigation at sea.

APRESIASI: Seluruh mitra dari Yayasan MDPI turut
hadir dalam acara yang dilaksanakan di Jakarta itu.

Para peserta datang dari berbagai latar belakang
yang mewakili pemerintah, industri perikanan
(nelayan, supplier, asosiasi), LSM, akademisi,
dan pengembang teknologi. Sesi panel selama
lokakarya memungkinkan tiga pemangku
kepentingan utama untuk berbagi pelajaran
tentang implementasi penelusuran.

KETERTELUSURAN: Direktur PT Harta Samudra memberikan presentasi di hadapan
para peserta pelatihan tentang ketertelusuran dalam industri perikanan.

Workshop tentang Sistem Ketertelusuran di
Industri Perikanan

JAKARTA- Yayasan MDPI menyelenggarakan lokakarya tentang
"Identifikasi Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Sistem
Ketelusuran Berbasis Elektronik di Industri Perikanan" pada 25 Juni.

Panelis dalam acara itu adalah Aris Budiarto dari
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (MMAF),
Robert Tjoanda dari PT Harta Samudra, dan Eliza
Octavianie dari Altermyth. Lokakarya ini
memberikan banyak topik dan bahasan tentang
bagaimana teknologi dapat diadaptasi untuk
memenuhi perikanan dan karakteristik Indonesia
dan hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan
masyarakat luas untuk merangsang ide-ide
lebih lanjut tentang topik ini.

Nelayan Fair Trade Manfaatkan Ponsel
untuk Belajar dan Navigasi di Laut
MALUKU- Bagi nelayan Fair Trade

Metode pembelajaran

di Buru Utara, Maluku, telepon

menggunakan video dan akan lebih

seluler bukan hanya alat

menyenangkan dan lebih mudah

komunikasi. Lebih dari itu, nelayan

bagi nelayan untuk belajar tentang

menggunakan ponsel sebagai

Fair Trade.

peralatan navigasi di laut dengan
menggunakan fitur global
positioning system (GPS), terutama
saat cuaca buruk.
Di masa depan, dengan bantuan
dari MDPI, ponsel juga dapat
menjadi alat untuk e-learning
tentang Fair Trade. .

Program pembelajaran ini
dilaksanakan melalui kolaborasi
proyek USAID Sustainable
Ecosystems Advanced (USAID SEA)
dan pemegang Coral Triangle
Processor (CTP) yang
dikembangkan oleh Yayasan IDEP

MEET OUR STAFF
Hairul Hadi saat ini menjabat
sebagai Site Supervisor di Lombok,
Nusa Tenggara Barat. Bergabung
di Yayasan MDPI sejak 2014, Hadi
menjadi salah satu staf terlama
yang ada di MDPI. Telah banyak
pengalaman yang dirasakan oleh
Hadi, khususnya saat berinteraksi
langsung dengan para nelayan.
Sampai saat ini, Hadi merasa
senang melihat telah terjadi
perubahan perilaku nelayan yang
mulai memahami tentang
perikanan berkelanjutan.

BERMANFAAT: Para nelayan di Pulau Buru memanfaatkan ponsel untuk media belajar.

