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Prakata
Pembaca yang budiman,

seluruh pemangku kepentingan kami. MDPI akan terus
berusaha membangun kerja sama yang didasari pada
rasa saling percaya dan menghormati.

Tahun 2017 menandai 5 tahun sudah
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
(MDPI) mengupayakan kegiatan perikanan
yang berkelanjutan. Saya bangga melihat
perkembangan tim MDPI yang semakin hari
semakin solid.

Tentu saja semua pencapaian MDPI di tahun 2017 tidak
dapat dilepaskan dari kerja luar biasa tim MDPI itu
sendiri. Di tahun tersebut, kami memperluas ruang kerja
kami hingga ke Maluku Utara dan melihat kemajuan
kelompok Komite Fair Trade yang kami bina semakin
berkembang, terutama dalam hal pengelolaan dana
premium yang mereka terima. Dana premium adalah
insentif dana yang diterima oleh komite nelayan dari
skema perdagangan berkeadilan (fair trade) yang dapat
digunakan untuk membantu anggota nelayan itu sendiri
dan masyarakat di sekitarnya.

Tahun 2017 adalah tahun yang baik bagi
perikanan skala kecil di Indonesia mengingat
keberpihakan pemerintah terhadap nelayan
kecil semakin meningkat. Meski demikian, tahun
2017 juga dipenuhi dengan tantangan ketika
tingkat ekspor dan pendaratan ikan menurun
akibat terbatasnya kapasitas kapal. Di samping
itu, membangun kepercayaan menjadi suatu
urgensi. Tidak ada satu organisasi pun, terlepas
dari seberapa besar organisasi tersebut, yang
dapat menyelesaikan isu perikanan berkelanjutan
sendirian. Dibutuhkan kesamaan pemahaman
dan kerja sama di antara seluruh pemangku
kepentingan dalam upaya mencapai tujuan
perikanan yang berkelanjutan untuk nelayan kecil
di Indonesia.

Di tingkat lokal, MDPI juga mengupayakan inisiatif
multipihak melalui Komite Manajemen Data di beberapa
daerah untuk memperkuat tata kelola perikanan
berkelanjutan. Sementara itu, di tingkat nasional,
MDPI berpartisipasi secara aktif dalam Lokakarya
Nasional Pengelolaan Rumpon dan pengembangan
strategi panen (harvest strategy). MDPI juga ikut
mengembangkan strategi regional untuk memastikan
bahwa nelayan kecil dapat memenuhi persyaratan
perikanan yang legal, terlaporkan, dan teregulasi.

Oleh karena itu, MDPI berkolaborasi dengan
masyarakat, sektor industri, akademisi, lembaga
swadaya masyarakat lain,
dan pemerintah untuk
memberdayakan nelayan
kecil di daerah terpencil di
bagian timur Indonesia dan
memastikan nelayan tersebut
menerima haknya. MDPI
bersyukur atas dukungan
dan bantuan dari para donor,
mitra penerima manfaat, dan

Saya sangat bangga atas komitmen tim MDPI untuk
perikanan berkelanjutan di Indonesia. MDPI
sudah mencapai banyak hal selama tahun 2017 dan
saya yakin yakin MDPI akan terus berkarya di tahuntahun mendatang.
“Happy People, Many Fish!”
Aditya Utama Surono
Direktur Eksekutif
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
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Daftar Singkatan
NWO

Netherlands Organization for
Scientific Research

Amerika Serikat

NTB

Nusa Tenggara Barat

BOGI

Blue Ocean Grace International

NTT

Nusa Tenggara Timur

BRPL

Balai Riset Perikanan Laut

OCEANS

CH

Certificate Holder

Oceans for Biodiversity Conservation and
Food Security Activity

CSIRO

Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization

PDS

Pelagic Data System/Sistem Data Pelagis

PSDI

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

DKP

Dinas Kelautan dan Perikanan

PUSRISKAN Pusat Riset Perikanan

DMC

Data Management Committee/
Komite Manajemen Data

PVR

Proactive Vessel Registry

RFMO

ESA

Endangered Species Act

ETP

Endangered, Threatened,
Protected Species/Spesies Langka,
Terancam, dan Terlindungi

Regional Fisheries Management
Organizations/Organisasi Manajemen
Perikanan Regional

RVIA

Record of Vessels Authorized to Fish for
Tuna, Skipjack Tuna and Neritic Tuna
Within Indonesia Archipelagic and
Territorial Waters and IEEZ Waters

ARF

Applied Research Fund

AS

FA

Fishers Association/Asosiasi Nelayan

FAO

Food and Agriculture Organization of the
United Nations

SEA

Sustainable Ecosystem Advanced

FiTI

Fisheries Transparency Initiatives

TBT

FTC

Fair Trade Committee/Komite Fair Trade

Traceability-Based Technology/
Teknologi Berbasis Ketertelusuran

GCP

Global Challenges Programme

TLC

IFITT

Improving Fisheries Information and
Traceability for Tuna/
Meningkatkan Informasi dan
Ketertelusuran Perikanan Tuna

Time Lapse Camera/
Kamera Selang Waktu

TNC

The Nature Conservancy

USAID

United States Agency for
International Aid

VIC

Vessel Identifier Code/
Kode Identifikasi Kapal

VMS

Vessel Monitoring System/
Sistem Monitoring Kapal

WCPFCCMM

Western and Central Pacific Fisheries
Commission’s Conservation and
Management Measures

WCS

Wildlife Conservation Society

WFF

Walton Family Foundation

WPEA

West Pacific East Asia Project

WUR

Wageningen University and
Research Centre

IOTC

Indian Ocean Tuna Commission

IPB

Institut Pertanian Bogor

ISSF

International Seafood Sustainability
Foundation

IUU

Illegal, Unreported, and Unregulated/
Ilegal, Tidak Terlaporkan, dan
Tidak Teregulasi

KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

LRR

Legal, Reported, and Regulated/
Legal, Terlaporkan, dan Teregulasi

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

MDPI

Masyarakat dan Perikanan Indonesia
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Sekilas MDPI

Yayasan MDPI didirikan pada
bulan Juli 2013 dengan fokus
pada pencapaian kegiatan
perikanan yang bertanggung
jawab dan berkelanjutan,
sekaligus mengupayakan
konservasi sumber daya
perikanan dan ekosistem di
Indonesia dan wilayah lainnya.

Perikanan artisan berskala kecil merupakan fokus utama
MDPI. Kami mengupayakan pengembangan masyarakat
dan rantai pasokan perikanan melalui berbagai program
yang mendukung peningkatan ekonomi dan stabilitas
sosial bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di dalam
rantai pasokan produk makanan laut tersebut mendorong
industri untuk melakukan hal yang benar terkait aspek
keberlanjutan, sosial dan tuntutan berbasis pasar lainnya.
Kegiatan utama kami adalah membangun jaringan dan
kemitraan dengan berbagai organisasi maupun lembaga,
seperti universitas di tingkat nasional dan internasional,
pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi serta
pemerintah pusat, lembaga pembangunan, masyarakat
sipil, industri nasional dan internasional terkait, dan
organisasi lainnya. Kami menyadari bahwa kolaborasi
sangat dibutuhkan untuk menciptakan dampak yang lebih
luas dan dalam waktu yang lebih singkat, serta untuk
mencapai kesuksesan dalam upaya-upaya keberlanjutan.
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Visi

Misi

Kami berusaha menjadikan
MDPI pelaksana di lapangan
dan inovator terbaik dalam
program-program yang
bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan masyarakat
perikanan melalui perikanan
yang berkelanjutan di
Indonesia dan daerah lainnya.

Memperkuat masyarakat
perikanan untuk mencapai
keberlanjutan dengan
memanfaatkan kekuatan pasar.
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Menginisiasi
Tindakan

Berbagi dan
Berkolaborasi

Membangun Kepercayaan
untuk Perikanan
yang Berkelanjutan
Memenuhi
Komitmen

Komunikasi

yang Transparan

Membangun Kepercayaan untuk Perikanan yang
Berkelanjutan menurut Pemerintah dan Industri
Kerja sama dengan pemerintah dan sektor industri terkait perikanan selalu menjadi
bagian penting dari kegiatan MDPI. Bagi MDPI, pemerintah dan industri, baik di
tingkat lokal maupun nasional, memainkan peran yang penting dalam perikanan
tuna berkelanjutan di Indonesia, sehingga kedua pihak tersebut menjadi mitra
utama bagi MDPI.
Bapak Toni Ruchimat, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) Kementerian Kelautan
dan Perikanan, berpendapat sama dan mengatakan bahwa MDPI dan Pemerintah
Indonesia adalah mitra yang setara dan saling melengkapi pekerjaan masing-masing.
“Pemerintah telah memiliki sistem yang berlaku untuk perikanan tuna berkelanjutan,
tetapi pemerintah juga mempunyai keterbatasan. MDPI dan LSM lain dapat memainkan
peran dalam mengisi kesenjangan-kesenjangan yang tidak dapat ditangani oleh
pemerintah,” ujarnya.
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Bapak Toni menambahkan bahwa
untuk mencapai perikanan
tuna berkelanjutan di Indonesia
dibutuhkan kolaborasi yang juga
berkelanjutan. Hal ini hanya
dapat dicapai apabila ada rasa
saling percaya antarpemangku
kepentingan. Meskipun masingmasing pihak mengerjakan elemen
yang berbeda-beda, menyetujui
agenda bersama adalah hal penting
dalam membangun kolaborasi yang
kuat menuju keberlanjutan. Lebih
lanjut dikatakan bahwa MDPI
telah berhasil menjaga hubungan
baik dengan pemerintah karena
memegang prinsip dan etika yang
sama. “MDPI berkomitmen untuk
mendukung program pemerintah
dan saya mempercayai kemampuan
mereka. Hal penting lainnya
adalah MDPI selalu memenuhi
komitmennya,” tambahnya.
Pesan serupa disampaikan oleh
Bapak Robert Tjoanda, Presiden
PT Harta Samudra, perusahaan
pengolahan ikan lokal terkemuka
yang telah bekerja sama sejak
MDPI memulai kegiatannya di
tahun 2012. Bapak Robert memuji
MDPI sangat transparan dalam
menjelaskan program, pekerjaan,
dan tujuan MDPI kepada PT Harta
Samudra. “Ketika saya mendengar
tentang apa yang MDPI ingin capai
dalam industri perikanan, saya
langsung tertarik. Saat itulah saya
memutuskan untuk berkolaborasi
dengan MDPI,” jelasnya.

Kolaborasi antara MDPI dan
PT Harta Samudra berlandaskan
kepercayaan mengingat banyaknya
data penting yang terlibat.
MDPI telah membuktikan diri
dapat memperlakukan data
yang diterima dengan bijak dan
mematuhi perjanjian kerahasiaan
yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak. “Dari pengamatan saya
di lapangan, tim MDPI benar-benar
berkomitmen dan bersemangat
dalam melakukan pekerjaannya.
Saya percaya MDPI bisa
menggerakkan perubahan positif
menuju perikanan berkelanjutan di
Indonesia,” imbuhnya.
Bagi PT Harta Samudra, dampak
penting dari kerja sama dengan
MDPI adalah implementasi
program dan sertifikasi Fair Trade
USA di Maluku. Sertifikasi Standar
Perikanan Tangkap Fair Trade USA

“

telah diterima oleh perusahaan
dan nelayan kecil yang menjadi
pemasok di perusahaannya sejak
tahun 2014. Secara langsung,
perubahan positif terlihat dari
situasi nelayan kecil dan juga
bagi perusahaan, karena proses
sertifikasi ini mengukur secara
menyeluruh aspek ekologis, bisnis,
sosial, dan hukum.
Setelah menyaksikan sendiri
bagaimana dampak dari
sertifikasi ini telah meningkatkan
kesejahteraan staf perusahaan
dan menjadikan kondisi kerja
perusahaan lebih menyenangkan
dan produktif, Bapak Robert tanpa
ragu mempromosikan MDPI
kepada perusahaan lain sebagai
mitra terpercaya untuk kegiatan
yang berkaitan dengan sertifikasi
perikanan yang berkelanjutan.

Perikanan berkelanjutan di Indonesia
hanya dapat dicapai apabila ada rasa
saling percaya antar pemangku kepentingan.
Meskipun masing-masing pihak mengerjakan
elemen yang berbeda-beda, menyetujui agenda
bersama adalah hal penting dalam membangun
kolaborasi yang kuat menuju keberlanjutan.
(Toni Ruchimat, Kepala Pusriskan)
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SUMATRA

KALIM

Jakarta

Area Kerja
Situs
Pendaratan

Nelayan

Bali

0

0

0

Sulawesi Tengah

2

290

Nusa Tenggara Timur

1

Maluku
Maluku Utara

Provinsi

Fisher’s
Fair Trade
Association (FA) Committee (FTC)

Industri

Staf

0

1
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3

1

3

2
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0

0

4

4
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8
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4

1

5

3

8

Ibukota Negara
Kantor MDPI
0
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0
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Sumber Peta Dasar: Peta No. 4110 Rev.4 UN, Januari 2004
Infografis: Arief Darmawan

MANTAN

PAPUA

Sulawesi Utara

3

282

0

0

5

8

Sulawesi Selatan

3

171

0

0

1

2

Nusa Tenggara Barat

1

1026

0

0

5

5

Papua Barat

1

198

0

0

2

2

TOTAL

34

3679

25

7

47

60

Capaian Program

Asal Tuna untuk Konsumsi. Informasi yang Akurat dan Aksesibel
berkat Teknologi Berbasis Ketertelusuran
Ketertelusuran (traceability) adalah kemampuan untuk
mengakses seluruh informasi berkaitan dengan segala
hal yang perlu dipertimbangkan di seluruh siklus hidup
(makanan), dengan menggunakan metode identifikasi
yang terekam. Sistem ketertelusuran pertama kali
diterapkan dalam produksi makanan untuk memastikan
kualitas dan keamanan produk. Dalam beberapa tahun
terakhir, meningkatnya minat dan kesadaran konsumen
terhadap produk pangan—termasuk aspek keselamatan,
keberlanjutan, serta asal bahan pangan—
telah mendorong kemajuan-kemajuan di bidang
ketertelusuran dan transparansi makanan.

ketertelusuran dan menuju transparansi.
MDPI mengandalkan kesediaan semua pihak yang
terlibat untuk berbagi data dan informasi dengan terbuka.
Hal ini hanya bisa terjadi jika kepercayaan sudah
terbangun. Untuk itu, MDPI membangun kedekatan
dengan para pemangku kepentingan sejak awal
proses. MDPI melibatkan pihak-pihak terkait dalam
membangun sistem untuk memastikan bahwa sistem
yang dibentuk akan mengakomodasi kebutuhan mereka.
Dengan demikian, MDPI dapat memastikan bahwa
sistem tersebut merupakan solusi yang sama-sama
menguntungkan semua pemangku kepentingan.

Konsumen juga semakin tertarik dengan rantai pasokan:
apakah makanan yang mereka konsumsi berasal dari
sumber yang legal, mempraktikkan akuntabilitas
sosial, mempertahankan rantai dingin (cold chain), dan
memastikan kesejahteraan pekerja. Ketertelusuran
sering kali menjadi komponen dalam skema eco-labeling,
misalnya Marine Stewardship Council dan Fair Trade, dan
juga digunakan untuk memerangi kegiatan penangkapan
ikan yang ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi
(illegal, unreported and unregulated/IUU).

Kepercayaan merupakan aspek kunci untuk membuat
sistem berkelanjutan. Pemangku kepentingan harus mampu
melihat manfaat dan merasa menjadi bagian dari sistem
tersebut. Dengan demikian, mereka akan memastikan
keberlanjutan sistem dengan sumber daya yang tersedia.

“

MDPI bekerja dengan para ilmuwan, LSM lain,
pemerintah, penyedia teknologi, akademisi, dan sektor
swasta untuk membangun skema ketertelusuran yang
sesuai untuk perikanan skala kecil. MDPI terlibat dalam
uji coba teknologi teknologi berbasis ketertelusuran
(traceability-based technology/TBT) perikanan skala kecil
untuk mendapatkan informasi yang sering kali sulit
dipahami di sektor ini, mengingat lokasi operasi perikanan
skala kecil yang tersebar dan terpencil.

Penggunaan teknologi dalam
ketertelusuran sangat penting karena
menjadikan pengumpulan data
ketertelusuran efisien dan meningkatkan
kemampuan kita untuk menelusuri
dari mana ikan itu berasal.
- Stephani Mangunsong, MDPI

”

MDPI mengimplementasikan proyek Inovasi Teknologi
Menuju Keberlanjutan dalam Rantai Pasokan Tuna
Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan
platform TBT dan menciptakan pertukaran informasi
dua arah antara nelayan, pengolah, dan pedagang di
Indonesia. Platform ini akan menghubungkan nelayan
dengan informasi perikanan dan pasar global, sekaligus
membantu pengolah dan pedagang untuk mendapatkan
informasi yang disyaratkan oleh daerah pengimpor.

Membangun sistem ketertelusuran yang komprehensif
dan akurat membutuhkan kerja sama yang didasari
pada rasa percaya antara semua pihak terkait. Rasa
saling percaya menjadi penting karena MDPI membantu
pihak-pihak terkait, termasuk di antaranya para
nelayan dan pelaku industri, untuk bergerak melampaui
10

Sistem TBT dari hulu ke hilir ini
memberi jaminan bagi pelanggan
bahwa makanan laut yang mereka
konsumsi mempunyai sumber yang
etis dan diproses secara etis pula.
Sistem ini mencakup pengumpulan
data tentang interaksi kapal nelayan
dengan spesies-spesies ikan yang
langka, terancam, dan terlindungi
(endangered, threatened, protected
species/ETP), informasi di lokasi
pendaratan, transaksi antara
nelayan dan pemasok, dan informasi
tangkapan individual yang diterima
oleh pengolah dari pemasok.
Pada tahun 2017, MDPI
memperluas pekerjaan mereka
dengan dukungan dari United
States Agency for International
Aid’s Oceans for Biodiversity
Conservation and Food Security
Activity (USAID Oceans) dan
Walton Family Foundation
(WFF). Di bawah proyek USAID
Oceans, MDPI menyediakan enam
sistem pengawasan kapal (vessel
monitoring system/VMS) mini,
yang disebut Sistem Data Pelagis
(Pelagic Data Systems/PDS), bagi
kapal nelayan di Manado dan
Kepulauan Sangihe. Tujuannya
adalah untuk melacak posisi kapal
selama setiap perjalanan dan
memverifikasi pengambilan sampel
di pelabuhan.
Di bawah proyek WFF, MDPI
menyediakan 14 kamera selang
waktu (time-lapse camera/TLC) untuk
memverifikasi data ETP. Sebanyak
7 TLC dibagikan di Maluku Tengah,
3 di Maluku Utara, dan 4 di Tolitoli.

Setelah proyek yang dilaksanakan
dengan dukungan Netherlands
Organization for Scientific Research
(NWO) pada tahun 2014-2016,
MDPI memperoleh pengalaman
dalam menjalankan sistem
penghitungan elektronik, yang
mendorong pengembangan sistem
baru yang disebut TraceTales.
Untuk memastikan efektivitas
TBT, semua pihak terkait termasuk
nelayan dan industri, perlu
mempercayai bahwa teknologi dapat
dan akan melakukan pekerjaan
yang lebih baik dibandingkan
proses penghitungan informasi
manual. TraceTales bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi perekaman
data, mengurangi kesalahan oleh
manusia, menyediakan data realtime, meningkatkan ketertelusuran
jumlah produksi, serta memberi
kemudahan dalam membuat laporan
karena pengguna tidak perlu lagi
melakukan pengumpulan dan
pemindahan data secara manual.
Sistem ini dibuat agar mudah
digunakan dan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan pengguna.
Sistem ini menggunakan jaringan
area lokal (local area network/
LAN) dan menggabungkan fungsi
berbagai perangkat keras: laptop,
timbangan elektronik, printer
label, dan pemindai untuk secara
otomatis mengumpulkan data
digital di pabrik pengolahan untuk
mengurangi kesalahan data dan
meningkatkan efisiensi. Data yang
dibuat di masing-masing stasiun
dapat diunduh dari waktu ke waktu
dalam format .csv.
11

“

Bagi perusahaan,
kurangnya data
perikanan real-time dapat
menghasilkan pemilihan
penyedia makanan
laut yang tidak tepat.
Kenyataannya sederhana:
tanpa adanya penelusuran
data elektronik yang tepat
waktu, semua peritel dan
restoran makanan laut
berisiko mendapatkan
sumber makanan laut dari
perikanan buruk yang bisa
berdampak pada jatuhnya
merek mereka.

”

- The Guardian
https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/scale-traceability-seafood-industry

Spesies yang Terancam Punah,
Terancam, dan Dilindungi:
Apa Perbedaannya?
Terancam punah: setiap spesies
yang berada di bawah ancaman
kepunahan di seluruh atau
sebagian besar jajarannya.
(Endangered Species Act/ESA)
Terancam: setiap spesies yang
mungkin menjadi spesies yang
terancam punah dalam waktu
dekat di seluruh atau sebagian
besar jajarannya. (ESA)
Dilindungi: spesies hewan
atau tumbuhan yang dilarang
oleh hukum untuk dilukai
atau dihancurkan.
(Collins English Dictionary)

LAPORAN TAHUNAN 2017

Capaian Program

Mempermudah pendataan dengan Aplikasi I-Fish
I-Fish adalah sistem untuk mengumpulkan, menyimpan,
dan berbagi data perikanan skala kecil di Indonesia Timur.
Sistem ini juga bertujuan melibatkan industri dan rantai
pasokan dalam proses-proses tersebut. I-Fish adalah
bagian lebih besar dari proses TBT yang telah disebutkan
sebelumnya. Data yang dikumpulkan dalam I-Fish telah
berkontribusi dalam pengembangan strategi perikanan
skala kecil di tingkat lokal melalui Komite Manajemen
Data (Data Management Committee/DMC), dan juga
di tingkat nasional melalui keterlibatan MDPI dalam
pengembangan strategi panen Indonesia.

Sistem itu sendiri dikembangkan pada tahun 2012
dan telah berjalan sejak 2013. Pada tahun 2017,
MDPI lebih jauh melakukan otomatisasi proses
pengumpulan data dengan membangun aplikasi I-Fish.
Aplikasi I-Fish adalah aplikasi berbasis Android
yang memungkinkan enumerator mengumpulkan
data tangkapan nelayan skala kecil, sehingga
menghilangkan kebutuhan akan formulir kertas dan
menghilangkan proses input serta unggah data secara
manual dalam sistem.

Kertas
Formulir

Enumerators
menyiapkan
kertas formulir
(offline)

Mengisi
kertas formulir
dengan info
tangkapan
(offline)

Memasukkan
informasi dalam
lembar excel
(offline)

App

Enumerators
Mengunduh
kuesioner
(online)

Mengisi
info tangkapan
di I-Fish
(offline)

mengunggah
formulir ke
basis data I-Fish
(online)

Mengunggah
lembar excel
ke database
I-Fish
(online)

Ulasan Enumerator pengguna aplikasi I-Fish
Komentar positif:
• Mempermudah proses pendataan
• Tanpa kertas
• Informasi yang dapat diakses secara real-time
Saran untuk peningkatan:
• Beberapa item perlu ditambahkan ke formulir, sesuai
dengan kebutuhan di masing-masing situs
• Keypad yang otomatis terpasang dalam apps, untuk
menyesuaikan aliran bongkar yang cepat.
Tangkapan terbesar 2017, Seram Island, Maluku
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Perkembangan Komite Manajemen Data
Informasi yang diperoleh
dari sistem I-Fish digunakan
untuk sebagai masukan dalam
pertemuan Komite Manajemen
Data (Data Management
Committee/DMC). DMC adalah
inisiatif pengelolaan bersama di
tingkat provinsi yang melibatkan
para pemangku kepentingan
dari pemerintah, universitas,
LSM, industri dan nelayan untuk

membahas pengelolaan perikanan
di wilayah mereka, terutama
untuk tuna dan cakalang.
Di DMC, para pemangku
kepentingan akan membahas
langkah-langkah manajemen
yang dapat dilakukan untuk
perikanan tuna di provinsi
mereka berdasarkan data yang
diterima dari sistem I-Fish.

Kepercayaan di antara para
peserta DMC adalah kunci untuk
memastikan diskusi yang efektif
dan saling menguntungkan.
Untuk mendorong tumbuhnya
kepercayaan, MDPI memastikan
diskusi serta pembagian informasi
yang terjadi dalam dan sebelum
DMC dilakukan secara jelas
dan transparan.

© MDPI

© MDPI

Peserta Pertemuan DMC pada Tahun 2017
No

DMC

Jumlah Peserta

Jumlah Pertemuan

1

Nusa Tenggara Barat

58

2

2

Nusa Tenggara Timur

55

2

3

Sulawesi Selatan

67

2

4

Sulawesi Utara

83

2

5

Maluku

40

1

6

Maluku Utara

44

1

TOTAL

347

10
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LAPORAN TAHUNAN 2017

Capaian Program

Communication
Cruiseships
Communication Cruiseship adalah forum berbagi yang
dirancang khusus untuk nelayan untuk memastikan
bahwa mereka dapat mendapatkan, mendiskusikan, dan
meminta informasi yang dibutuhkan dari sistem I-Fish.
Dalam kegiatan ini, MDPI menyajikan informasi dalam
bentuk yang sederhana dan menarik seperti grafik,
poster, dan permainan, untuk membantu para nelayan
memahami informasi dengan mudah. Pada tahun 2017,
MDPI menyelenggarakan tujuh Communication Cruiseship
di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan
Lombok dengan total 113 peserta.

Movie Night
Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran
nelayan dan masyarakat tentang ekosistem laut dan
perikanan berkelanjutan, MDPI mengadakan kegiatan
pemutaran film atau Movie Night. Pada tahun 2017,
MDPI mengadakan 12 Movie Night di Maluku, NTB,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, dan Maluku
Utara, yang dihadiri oleh total 670 orang.

Kuliah Singkat
MDPI berkolaborasi dengan universitas dan sekolah
lokal di daerah kerja kami untuk menyebarkan
informasi tentang perikanan berkelanjutan kepada
siswa dan mahasiswa melalui kuliah singkat.
Di tahun 2017 MDPI bekerja sama dengan enam
universitas dan dua sekolah di Maluku, NTB,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, dan Bali,
yang dihadiri oleh 321 peserta.

14

2016

2017

8
tempat

7
tempat

187
peserta

113
peserta

14
tempat

12
tempat

1.521
peserta

670
peserta

3
tempat

8
tempat

152
peserta

321
peserta
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Komite Fair Trade: Langkah Awal
menuju Perikanan Tuna Berkelanjutan
Kerja-kerja perdagangan yang adil (fair trade) MDPI
tidak berhenti di mendapatkan sertifikasi produk
saja. Sejak tahun 2014, MDPI telah bekerja tanpa
lelah dengan nelayan skala kecil untuk mencapai
pemberdayaan. MDPI tidak hanya menyediakan
nelayan skala kecil dengan pengembangan
kapasitas untuk mencapai standar perikanan
tangkap, melainkan juga mendorong mereka untuk
berorganisasi dan mengembangkan pemikiran kritis.
Upaya yang dilakukan MDPI dalam mencapai fair
trade terpusat pada kerja-kerja yang dilakukan oleh
asosiasi nelayan (fishers association/FA) dan Komite
Fair Trade (Fair Trade Committee/FTC).

Dana Premium (Premium Funds)
Dana premium adalah insentif yang diterima oleh
nelayan atas penjualan tangkapan. Dana premium
diserahkan kepada FTC untuk didistribusikan ke
FA (setara dengan volume ikan yang ditangkap
oleh nelayan yang terdaftar dalam FA) dan dapat
digunakan untuk proyek-proyek sesuai persetujuan
para nelayan terdaftar. Untuk membelanjakan
dana premium, FA perlu mengembangkan rencana
premium (premium plan) yang mencakup perkiraan
tangkapan mereka di tahun berikutnya, perkiraan
premi yang mereka akan dapatkan, dan rencana
penggunaan dana premium yang mereka akan dapat.

Membentuk FA dan FTC adalah salah satu
persyaratan Standar Perikanan Tangkap Perdagangan
yang Adil (Fair Trade Capture Fisheries Standard).
Untuk bisa menerima sertifikasi Fair Trade dan
menerima dana premium, nelayan perlu bergabung
dalam FA. Meski demikian, bagi MDPI, pembentukan
FA dan FTC bukan sekadar upaya untuk memenuhi
persyaratan. FA dan FTC merupakan kapal yang
digunakan oleh MDPI dan para nelayan untuk
mencapai pemberdayaan nelayan skala kecil.

Dana premium menjangkau para nelayan skala
kecil melalui proses berikut: pemegang sertifikat
(certificate holder/CH), mewakili konsumen,
akan mentransfer jumlah terutang (saat ini dana
premium di Indonesia setara dengan US$0.30/kg
terakhir ikan yang dimasukkan ke dalam kontainer
pengiriman dari pabrik pemrosesan pertama) ke akun
FTC. Kemudian, FTC akan mendistribusikan dana ke
FA yang menjadi anggota mereka, berdasarkan
volume tangkapan dan premi masing-masing FA.
FA dapat menggunakan dana mereka setelah tercapai
keputusan kuorum dalam pertemuan Rencana
Premium, dan mendapatkan persetujuan dari FTC.
Para petugas FA mempersiapkan proposal dan
menyajikannya dalam pertemuan FTC.
Setelah dana premium dikeluarkan dan
rencana premium diimplementasikan, FA perlu
mencatat pengeluaran mereka dan menyiapkan
laporan untuk FTC sebelum mereka dapat mengakses
dana tambahan.

Dalam melakukan hal ini, MDPI membangun hubungan
yang setara yang dibangun berdasarkan kepercayaan
antara MDPI dengan anggota FA dan FTC. MDPI
membantu FA untuk memilih pengurus, membuat
pernyataan misi dan aturan internal, mendorong
toleransi di antara anggota, serta membangun
landasan untuk FA yang transparan dan setara.
Setiap anggota asosiasi memiliki hak yang sama:
mereka dapat mengajukan, memilih, dan memberikan
pendapat secara bebas. Setiap anggota FA memiliki
bobot suara yang sama, tanpa mempedulikan seberapa
banyak hasil tangkapan mereka.

16

Premium Fund yang Diterima Masing-Masing FTC
(dalam USD)

Buru Utara

Assilulu

Beberapa FA di kabupaten
bergabung untuk membentuk
satu FTC. Setiap FA mengirimkan
dua hingga tiga perwakilan ke
pertemuan FTC. Kemudian, FTC
mewakili nelayan skala kecil
dalam pertemuan pemangku
kepentingan. Mereka juga
meninjau, memantau, dan
menyetujui pelaksanaan proyek
menggunakan dana premium dari
masing-masing FA.
Setelah sekitar 3 tahun bekerja
dengan FTC, MDPI melihat
peningkatan yang signifikan.
FTC menjadi lebih vokal dan
percaya diri dalam menyuarakan
kepentingan dan pendapat
mereka di depan para pemangku
kepentingan, termasuk di depan
perwakilan pemerintah.
Pada tahun 2017, beberapa FA
dan FTC juga menjadi semakin
berdaya dan mandiri. MDPI
mengamati peningkatan dalam

Buru Selatan

Seram

keterampilan manajemen dan
analitis mereka. Hal ini tercermin
dari beberapa hal seperti kualitas
pencatatan penangkapan ikan dan
ETP mereka. Beberapa FA bahkan
sudah lebih maju dibandingkan
dengan anggota kelompok
lainnya. FTC di Buru Utara,
misalnya, mampu membiayai
sendiri pertemuan FTC dan
Majelis Umum mereka sepanjang
tahun 2017, sehingga tidak lagi
membutuhkan CH untuk menutup
pengeluaran terkait hal tersebut.
Pada tahun 2017, MDPI juga
mengamati bahwa rencana
premium yang diajukan FA tidak
lagi terfokus hanya pada upayaupaya memperkuat penangkapan
ikan bagi para nelayan. FA mulai
memasukkan program-program
untuk kesejahteraan keluarga
dan komunitas mereka. Misalnya,
FA di Seram mengusulkan untuk
membuat program tabungan
dan pinjaman untuk komunitas
17

Seram Utara

12,148

3,614

7,794

4,607

2017

18,690

2016

15,045

2,811

2,509

15,373

5,833

6,071

21,094

31,118

72,807

2015

Tolitoli

mereka. Selain itu, FA di Pulau
Buru mengusulkan program
tabungan pendidikan bagi
anak-anak nelayan untuk
memastikan anak-anak mereka
dapat bersekolah.
Tahun lalu, MDPI juga membuka
situs baru di Desa Madapolo yang
berlokasi di Pulau Bisa, Provinsi
Maluku Utara, dengan dukungan
proyek USAID SEA. Di daerah
tersebut, empat FA baru didirikan.
MDPI juga mendampingi satu
fasilitas pemrosesan baru: Blue
Ocean Grace International (BOGI)
di Bitung, yang memproses
tangkapan oleh nelayan yang
terdaftar di FT di Bisa dan
Tolitoli. Selain BOGI, MDPI
juga mendampingi dua fasilitas
pengolahan lain yang dikelola
oleh PT Harta Samudra di Ambon
dan Pulau Buru. Kedua fasilitas
pengolahan ini mengolah hasil
tangkapan ikan oleh nelayan yang
terdaftar di FT di Maluku.
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Memberdayakan Komunitas dengan Premium Fund

© MDPI

“Hal paling berguna yang diajarkan
MDPI kepada kami adalah cara
berorganisasi,” kata Bapak Hamis
Warhangan, Ketua FA Wamrugut
Tuna Bersatu. Nelayan yang berasal
dari Desa Waipure, Pulau Buru ini
pertama kali berkenalan dengan
MDPI pada tahun 2013, ketika
MDPI datang dan memperkenalkan
proyek fair trade di daerah tersebut.
Bapak Hamis mengatakan kepada
kami bahwa kepercayaan selalu
menjadi bagian terpenting dalam
bekerja dengan MDPI. “Komunikasi
yang jelas, kerja sama untuk
menemukan solusi, dan penetapan
standar yang jelas adalah hal-hal
utama yang membuat hubungan
kami dengan MDPI begitu

bermanfaat. Kami menerapkan
hal yang sama dalam mengelola
kelompok (FA) kami,” tambahnya.
Menjadi anggota FA memungkinkan
para nelayan di daerahnya untuk
mengakses dana premium yang
didistribusikan oleh CH,
yaitu Coral Triangle Processors,
yang mewakili konsumen mereka
di Amerika Serikat. “Sebelum kami
berorganisasi, uang yang diperoleh
para nelayan habis untuk
kebutuhan sehari-hari saja.
Tidak ada yang tersisa bagi kami
untuk hal lain,” kenangnya.
Sejak mereka bergabung dengan FA,
Bapak Hamis mengatakan bahwa
mereka dapat mengalokasikan uang
untuk kemajuan kelompok dan
desa mereka.
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Manfaat bergabung dengan program
MDPI tidak hanya dirasakan oleh
anggota FA, melainkan juga oleh
komunitas mereka. Di tahun 2017,
Kelompok Wamrugut Tuna Bersatu
menggunakan dana premium yang
mereka terima untuk membersihkan
pantai, membeli sajadah baru untuk
masjid, serta membeli kompas
dan jas hujan untuk anggota FA
mereka. Karena program fair trade
MDPI mensyaratkan sebagian dari
dana premium digunakan untuk
kegiatan-kegiatan bertemakan
lingkungan dan sosial, Bapak Hamis
mengatakan saat ini masyarakat
lebih memperhatikan lingkungan di
sekitar mereka.

© MDPI

© MDPI
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Registrasi Kapal untuk Nelayan Skala Kecil
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tahun
2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, setiap kapal
penangkap ikan yang dimiliki oleh orang Indonesia atau usaha perikanan
tangkap yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia dan atau laut terbuka wajib terdaftar sebagai kapal
perikanan Indonesia.
Mengingat kapal-kapal milik nelayan skala kecil di Indonesia Timur biasanya
tidak terdaftar, perkiraan jumlah kapal yang beroperasi di sektor ini jauh
lebih sedikit dari kenyataan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam
pengelolaan perikanan. Untuk membangun transparansi dan legalitas,
MDPI mendukung semua kapal yang terlibat dalam program pengumpulan
data I-Fish untuk didaftarkan dalam database I-Fish dan mendapatkan
kode identifikasi kapal (vessel identifier code/VIC). Data dari kapal-kapal
tersebut kemudian diserahkan kepada Record of Vessels Authorized to Fish
for Tuna, Skipjack Tuna and Neritic Tuna Within Indonesia Archipelagic and
Territorial Waters and IEEZ Waters (RVIA) dan Proactive Vessel Register (PVR)
di bawah International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). MDPI juga
secara khusus mendukung perikanan skala kecil di wilayah Maluku untuk
mendaftarkan kapal mereka.

© Ahmad Purwanto/MDPI
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Untuk memastikan bahwa para
nelayan skala kecil yang didampingi
terdaftar, MDPI secara terusmenerus membangun rasa saling
percaya dan pengertian di antara
para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam proses registrasi
kapal. Sepanjang tahun 2017, MDPI
melakukan berbagai lokakarya di
Bogor, NTB, NTT, Maluku Utara,
dan Maluku tentang pendaftaran
kapal, terutama sehubungan dengan
Keputusan Menteri Perhubungan
yang baru serta izin penangkapan
ikan. Semua lokakarya dihadiri oleh
perwakilan dari Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP), Dinas
Perhubungan, nelayan, dan industri.
MDPI juga mengadakan lokakarya
dan sosialisasi tentang pendaftaran
kapal untuk nelayan di berbagai
desa di wilayah kerjanya. Dengan
demikian, nelayan skala kecil
diharapkan dapat melihat manfaat
dari mendaftarkan kapal mereka
dalam sistem.
Untuk mendukung nelayan dalam
melakukan pengukuran kapal untuk
proses registrasi kapal, empat
anggota staf MDPI menghadiri
pelatihan untuk mengukur kapal di
Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) di
Semarang pada bulan Februari 2017.
Tujuan menghadiri pelatihan ini bukan
menjadikan staf MDPI sebagai ahli
pengukuran kapal, melainkan untuk
mendukung para nelayan jika mereka
ingin tahu lebih banyak tentang cara
mengukur kapal mereka.

Proses Pendaftaran Kapal
Kapal
melengkapi
aplikasi
pendaftaran

Kapal
mengirimkan
informasi
tambahan

Pemeriksaan
awal

Pemeriksaan
mendalam

© Ahmad Purwanto/MDPI

1000

Kapal terdaftar
di PVR
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Pencapaian di Tahun 2017

800

275 registrasi kapal yang didampingi:
• Pulau Bisa, Maluku Utara : 60 Kapal
• Seram Utara, Maluku
: 85 Kapal
• Lombok, NTB 		
: 130 Kapal

600
400

801 kapal yang memiliki VIC
447 kapal terdaftar dalam RVIA sampai tahun 2017

200
0
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Membuka Bab Baru:
Meningkatkan Informasi dan Ketertelusuran
Perikanan Tuna dan Inovasi Teknologi Menuju
Keberlanjutan dalam Rantai Pasokan Tuna Indonesia
Proyek Meningkatkan Informasi dan Ketertelusuran
Perikanan Tuna (Improving Fisheries Information
and Traceability for Tuna/IFITT) dimulai pada tahun
2014 dan bertujuan untuk menciptakan sistem
ketertelusuran bagi konsumen yang didasarkan pada
data produksi dan perdagangan perikanan yang baik.
Lebih lanjut, IFITT bertujuan untuk mendapatkan
data yang dapat membantu pemerintah dalam
meningkatkan kualitas manajemen perikanan tuna
dan memastikan ketertelusuran dan keamanan
makanan laut.

MDPI dan Anova (mitra industri MDPI)
mengimplementasikan proyek ini di tiga lokasi:
Lombok (handline), Ambon (handline), dan Bitung
(purse seine). Sangat penting bagi MDPI untuk
menjaga kepercayaan industri selama pelaksanaan
proyek ini. Salah satu cara yang diambil MDPI untuk
mempertahankan kepercayaan adalah melalui
perjanjian kerahasiaan, yang memastikan bahwa data
apa pun yang diberikan industri kepada MDPI akan
dijaga kerahasiaan dan anonimitasnya.

“

Teknologi ini tidak hanya menyediakan data ketertelusuran, melainkan juga
menawarkan layanan lain. Konsultasi dengan nelayan mengungkapkan bahwa
nelayan menginginkan teknologi untuk membantu mereka memprediksi
masalah di laut, seperti aplikasi smartphone yang memberi informasi cuaca
dan sinyal darurat. Pedagang menginginkan teknologi yang membantu mereka
menghilangkan pemantauan berbasis kertas, dan prosesor menginginkan
dukungan untuk otomatisasi logistik yang lebih besar. Teknologi yang
dikembangkan memenuhi kebutuhan yang berbeda di setiap tingkatan.
Tergantung pada legalitas suatu daerah, teknologi yang dikembangkan
didasarkan pada prinsip open source sehingga dapat diakses secara luas.

”

- NWO, https://www.nwo.nl/en/research-and-results/cases/traceability-technologies-help-small-scale-fishers-in-indonesia-get-a-fair-price.html
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Ada tiga mitra yang bekerja sama
di IFITT: Wageningen University
and Research (WUR) sebagai tim
koordinasi dan manajemen utama,
MDPI sebagai tim pelaksana
yang bertanggung jawab atas
koordinasi dan manajemen
di Indonesia, dan ThisFish
sebagai konsultan teknis yang
bertanggung jawab atas database
dan aspek antarmuka pengguna
dari sistem informasi yang
dikembangkan.
Ketertelusuran dalam perikanan
skala kecil di Indonesia terbukti
dapat diimplementasikan. Sistem
data yang semakin baik akan
membantu pengelolaan stok
tuna dan mata pencaharian
nelayan skala kecil. Ada dua hal
yang penting untuk mewujudkan
sistem ketertelusuran secara
efektif: (1) saling percaya antara
pemangku kepentingan, serta (2)
kapasitas dan sumber daya yang
cukup untuk mengumpulkan data
berkualitas yang dibutuhkan
untuk mendukung implementasi
sistem bagi semua pemangku
kepentingan yang terkait. Selain
itu, manfaat ketertelusuran
masih perlu dipromosikan kepada
pelaku dalam rantai pasokan,
karena tidak semua pelaku pasar
merasakan tuntutan yang sama
untuk menyediakan informasi
ketertelusuran.
Sebagian besar pemangku
kepentingan proyek menganggap
peran MDPI melalui proyek IFITT
dan NWO bermanfaat karena
telah berhasil memfasilitasi

© Indah Rufiati/MDPI

diskusi tentang langkah-langkah
penelusuran tuna. Beberapa data
yang dihasilkan dari proyek IFITT
dan NWO telah digunakan dalam
upaya untuk mempengaruhi
kebijakan di tingkat lokal dan
nasional. Meski demikian, proses
ini masih terus berlangsung
dan akan membutuhkan lebih
banyak waktu untuk bisa
diterapkan. MDPI akan terus
melibatkan pemerintah dalam
program-progam selanjutnya.
Selain itu, MDPI juga perlu
mempertimbangkan untuk
meningkatkan skala proyek ini.
Yang terpenting, dalam proses
peningkatan ketertelusuran
perikanan tuna, proyek ini secara
tidak langsung meningkatkan
kesejahteraan nelayan skala kecil.
Hal ini ditunjukkan oleh semakin
terjaminnya keamanan nelayan
lewat sistem pelacakan kapal
yang dilengkapi dengan Spot
Tracer, semakin meningkatnya
kepatuhan kapal perikanan
skala kecil dengan persyaratan
internasional melalui penggunaan
VIC, dan semakin cepatnya proses
registrasi kapal untuk memastikan
23

legalitas kapal penangkap ikan.
Lebih lanjut, nelayan skala kecil
menjadi semakin sadar akan isu
penangkapan ikan yang IUU dan
tuntutan pasar internasional.
Pada tanggal 21 Juli 2017, MDPI,
WUR, Universitas Dalhousie, dan
Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengadakan rapat penutupan
proyek IFITT, yang dilaksanakan
bersamaan dengan proyek Inovasi
Teknologi Menuju Keberlanjutan
dalam Rantai Pasokan Tuna
Indonesia yang didukung oleh
NWO. Semua perwakilan dari
pemangku kepentingan proyek
menghadiri acara tersebut,
termasuk Pemerintah Sulawesi
Utara, NTB, dan Maluku.
MPDI membagikan pembelajaran
yang didapat dari proyek tersebut
di berbagai acara internasional,
seperti konferensi SeaWeb di
Seattle, AS pada Mei 2017 dan
konferensi makanan dan bisnis:
dialog kebijakan penelitian Applied
Research Funds (ARF) dan Global
Challenges Programme (GCP) di
Den Haag, Belanda pada bulan
Desember 2017.
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Lokakarya Nasional Pengelolaan Rumpon
FAO mendefinisikan rumpon sebagai struktur atau
perangkat permanen, semipermanen, atau sementara
yang terbuat dari bahan apa pun dan digunakan untuk
memikat ikan. Sebuah rumpon dirancang untuk meniru
terumbu karang dan menciptakan kondisi yang cocok
untuk ditinggali oleh ikan. Struktur ini menggunakan
pelampung dan pemikat, biasanya berupa rumput
laut atau makanan ikan lainnya yang dapat menarik
ikan untuk mendekat. Setelah dipasang, rumpon akan
menarik ikan dalam dua tahap: pertama, ikan kecil akan
datang ke sekitar rumpon kemudian setelah sekitar
2 hingga 4 minggu, ikan yang lebih besar akan tiba.
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Permasalahan yang Ditimbulkan oleh Rumpon

Masalah Ekologi
•
•
•
•

Tangkapan sampingan tak disengaja berupa
Yellowfin dan Bigeye remaja
Tangkapan sampingan berupa hiu, pari, penyu,
dan ikan sirip lainnya
Berkontribusi untuk pemancingan berlebihan
Rumpon yang hilang akan menjadi limbah/
pencemaran laut

© MDPI

(Amanda Hamilton, Tri Marine International Singapore)

Masalah

Mempertimbangkan dampak ekologis dan hukum
tersebut maka penggunaan rumpon harus diatur.
Penggunaan rumpon dalam perikanan tuna di Indonesia
harus sesuai dengan Resolusi IOTC 17/08 dan WCPFCCMM 2016-01. Di Indonesia, penggunaan rumpon diatur
di bawah Peraturan KKP No. 26/PERMEN-KP/2014.

Hukum/Sosial

• Kepemilikan ikan hasil agregasi
• Efek merugikan pada perikanan lainnya
• Pemanfaatan dan manajemen sumber daya
• Pengiriman dan navigasi
Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO)

Pada praktiknya, ada banyak rumpon tidak terdaftar
yang sebagian besar dimiliki oleh nelayan skala kecil.
Pembahasan manajemen rumpon di tingkat nasional
menjadi penting untuk fokus pada memprioritaskan
pengelolaan rumpon yang lebih baik di perairan Indonesia.
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Pada 25-26 Oktober 2017, MDPI bekerja
sama dengan The Nature Conservancy (TNC)
dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI)
KKP untuk mengadakan lokakarya tentang
Rumpon di Bogor. Lokakarya ini bertujuan
untuk membahas isu-isu seputar implementasi
kebijakan di tingkat nasional dan provinsi yang
menghambat upaya untuk menghasilkan dan
menerapkan sistem manajemen rumpon yang
terkoordinasi di Indonesia. Pelaksanaan lokakarya
ini menunjukkan adanya hubungan berbasis
kepercayaan antara MDPI dan pemerintah.
Lebih lanjut, pemerintah juga terbuka dalam
menerima masukan dari MDPI dan pemangku
kepentingan lainnya tentang cara-cara untuk
meningkatkan manajemen rumpon.

industri. Lokakarya ini menghasilkan makalah akademis
yang mengusulkan untuk meninjau dan mengubah
Peraturan No. 26/PERMEN-KP/2014 sehingga dapat
mencerminkan Resolusi IOTC 17/08 dan WCPFC-CMM
2016-01. Lokakarya ini juga menekankan pentingnya
menciptakan sistem manajemen rumpon yang dapat
menjawab kebutuhan dan memenuhi hak para nelayan
skala kecil di Indonesia.

Elemen Manajemen Rumpon
(Rencana Manajemen Rumpon)
•
•
•
•
•

Lokakarya ini dihadiri oleh 62 peserta dari
pemerintah, akademisi, LSM, asosiasi nelayan,
asosiasi bisnis perikanan, lembaga penelitian dan
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Tanda dan pemilik
Nama dan alamat pemilik
Jenis rumpon
Lokasi
Izin menangkap ikan di rumpon
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Strategi Panen (Harvest Strategy):
Langkah Komprehensif Manajemen Perikanan Tuna
Menurut Departemen Pertanian
dan Perikanan Queensland,
“Strategi panen adalah kerangka
kerja yang merinci langkah-langkah
manajemen yang sudah ditentukan
sebelumnya untuk spesies tertentu
yang diperlukan untuk mencapai
tujuan ekologi, ekonomi, dan atau
sosial yang disepakati.” Tujuan dari
strategi panen (seperti kebanyakan
alat dalam manajemen perikanan)
adalah menjaga agar persediaan
ikan komersial tetap berada pada
level yang berkelanjutan sambil
tetap memaksimalkan keuntungan
ekonomi yang bisa didapat.
Strategi panen umumnya melibatkan
pemantauan program, metode
pengukuran stok, penetapaan titik
referensi (atau indikator perikanan
lainnya), dan aturan pengendalian
panen (harvest control rules).
Bisa saja ada beberapa strategi
panen berbeda berdasarkan
data yang didapat, analisis yang
dilakukan, dan pilihan manajemen
yang dipilih. Untuk membandingkan
beberapa strategi panen potensial
ini, dilakukan simulasi untuk
membandingkan kemungkinan
kinerja masing-masing strategi.
Hal ini dapat membantu
memandu proses pengembangan
strategi panen.

© MDPI

MDPI menghadiri Lokakarya Teknis
keempat dan Lokakarya Pemangku
Kepentingan yang ketujuh untuk
pengembangan Strategi Panen
Perikanan Tuna Indonesia dari
tanggal 30 Oktober sampai
2 November 2017. Pertemuan
teknis ini mempertemukan para
ilmuwan yang mewakili Pemerintah
Indonesia, Australia, Western and
Central Pacific Fisheries (WCPFC),
dan beberapa LSM untuk membahas
kemajuan dan strategi panen
yang potensial. Terjadi proses
panjang sebelum lokakarya ini
karena kelangkaan data perikanan
Indonesia. Data yang terbatas
menyulitkan pengembangan strategi
panen potensial.
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Indonesia harus mematuhi
persyaratan WCPFC.
Sebagai negara kepulauan,
perairan kepulauan tidak tunduk
pada persyaratan yang sama
dengan perairan perbatasan.
Agar Indonesia memenuhi
persyaratan strategi panen
dari WCPFC, Indonesia dapat
mengembangkan strategi panen
yang sesuai untuk perairan
kepulauan, selama tidak
bertentangan dengan strategi
panen WCPFC. Sejak tahun 2015,
MDPI telah mendukung pemerintah
Indonesia dalam mengembangkan
strategi panen untuk
perikanan tuna.

“

Saya memutuskan untuk bergabung dengan
MDPI setelah saya pensiun dari KKP
pada tahun 2017, karena selama bertahuntahun, pekerjaan MDPI selalu sejalan dengan
program pemerintah. Saya percaya bahwa
MDPI dapat bekerja bahu-membahu dengan
pemerintah untuk memastikan perikanan
berkelanjutan di Indonesia. Saya terus
menumbuhkan dan menjaga kepercayaan antara
MDPI dan pemerintah dalam semua kerja sama
- Saut Tampubolon, MDPI
yang kami lakukan.

”

Data deret waktu yang
dikumpulkan oleh West
Pacific East Asia (WPEA)
Project, PSDI, Commonwealth
Scientific and Industrial
Research Organization
(CSIRO), dan MDPI
berkontribusi pada kumpulan
data awal yang akan digunakan
dalam mengembangkan
Evaluasi Manajemen
Strategi Panen Indonesia.
Strategi panen yang potensial
ini dikembangkan bersama
oleh pemerintah Indonesia,
ilmuwan Australia di CSIRO,
WCPFC, pemerintah provinsi,
industri, MDPI serta LSM dan
akademisi lainnya. Proses yang
dimulai pada tahun 2014 ini
memasuki fase implementasi
pada tahun 2018. MDPI
senang mendengar bahwa
CSIRO akan memulai proyek
4 tahun yang difokuskan pada
pengembangan strategi panen
dan Proses Evaluasi Strategi
Panen untuk Indonesia.

Pada pertemuan pemangku
kepentingan, temuan para
ilmuwan disajikan bersama
dengan rancangan kerangka
strategi panen sementara.
Langkah sementara ini akan
mendorong pengumpulan data
untuk dilanjutkan, sehingga
memungkinkan penyempurnaan
strategi panen potensial
dan pengembangan aturan
pengendalian panen.
Lokakarya tersebut merupakan
pengalaman yang positif
dan informatif. Pemerintah
menekankan pentingnya
kolaborasi untuk mengembangkan
strategi panen yang efektif.
Sebagai tindak lanjut dari
pertemuan tersebut, MDPI telah
menerima surat konfirmasi dari
Pemerintah Indonesia yang
menyatakan bahwa data teknis
yang dihasilkan oleh MDPI telah
digunakan oleh pemerintah
sebagai masukan dalam
mengembangkan strategi
panen Indonesia.
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Dukungan MDPI
untuk Pengembangan
Strategi Panen
Pemerintah Indonesia telah
berkomitmen untuk mengembangkan
strategi panen sejak 2014.
Menurut Toni Ruchimat,
Kepala Pusriskan, selain adanya
tekanan internasional untuk
membuat strategi panen, strategi
panen juga dapat memberikan
para pemangku kepentingan
langkah-langkah manajemen untuk
memastikan manajemen perikanan
tuna yang berkelanjutan.
Strategi panen, menurut
Bapak Toni, lebih maju daripada
strategi sebelumnya, karena memiliki
langkah-langkah yang jelas.
Melalui strategi panen,
para pemangku kepentingan
dapat mengembangkan program
penyempurnaan perikanan,
yang dapat berujung pada sertifikasi.
“MDPI terus mendukung kami dalam
pengembangan strategi panen.
Saya percaya MDPI, karena mereka
memberi kami data akurat dan dapat
diandalkan yang kami dapat gunakan
sebagai masukan bagi kebijakan kami,
termasuk strategi panen,” tambahnya.
Selain menyediakan data yang
diperlukan oleh pemerintah, MDPI
juga mendukung pemerintah dengan
menyediakan peningkatan kapasitas.
Selama setahun terakhir, MDPI
mendukung dua perwakilan dari
Pusriskan untuk mengikuti pelatihan
strategi panen yang diselenggarakan
oleh CSIRO di Australia.
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Think Tank Bergerak Menuju Perikanan Skala Kecil
yang Legal, Terlaporkan, dan Teregulasi
Meningkatnya komersialitas perikanan dan
pengetahuan konsumen tentang makanan yang aman
dan etis, serta tekanan internasional untuk sektor
makanan laut semakin meningkat untuk memastikan
standar keberlanjutan dan cara-cara operasi yang legal,
terlaporkan, dan teregulasi (legal, reported and regulated/
LRR). Untuk nelayan skala kecil, sumber daya serta
akses ke pengetahuan dan teknologi yang terbatas,
ditambah dengan minimnya kehadiran pemerintah
di lokasi pendaratan yang terpencil telah menyebabkan
sejumlah besar nelayan skala kecil menjadi IUU.

Ini adalah tantangan yang tidak hanya terjadi di
seluruh kepulauan Indonesia, melainkan juga secara
global. Itulah sebabnya mendorong kepercayaan
antara aktor lokal dan internasional sangat penting
untuk menemukan solusi yang komprehensif dan
menguntungkan untuk menyelesaikan isu IUU.
Mengingat perikanan skala kecil menyumbang hingga
50 persen dari pasokan makanan laut dunia, transisi
nelayan skala kecil menjadi LRR sangat penting dalam
memastikan perikanan yang berkelanjutan, serta
untuk mengamankan mata pencaharian nelayan
skala kecil. Dengan menjadi LRR, nelayan skala kecil
bisa mendapatkan akses ke pasar internasional,
terutama untuk produk-produk kelas atas.

Kegiatan yang termasuk dalam perikanan IUU (FAO):

Untuk menghasilkan ide dan solusi untuk transisi
para nelayan skala kecil ke status LRR, MDPI
bermitra dengan Universitas Wageningen, USAID
Oceans yang berbasis di Asia Pasifik, dan Walton
Family Foundation (WFF) untuk menyelenggarakan
sesi think tank yang disebut Bergerak menuju Status
Legal, Terlaporkan, dan Teregulasi untuk Perikanan
Skala Kecil dari tanggal 18 sampai 20 Juli 2017 di
Bali. Lembaga think tank terdiri dari perwakilan
LSM, akademisi, industri, organisasi keuangan dan
filantropi, dan pemerintah dari seluruh dunia.
Tujuan dari think tank ini adalah untuk melakukan
tukar pendapat mengenai konsep transisi nelayan
skala kecil dari IUU ke LRR, mengidentifikasi
pembelajaran global mana yang dapat digunakan
dalam pemikiran baru seputar topik tersebut,
mengeksplorasi ide-ide untuk mendukung sektor
skala kecil menuju LRR, serta menjadi dasar diskusi
berkesinambungan antarkelompok pemangku
kepentingan dan lintasbenua.

1. Kegiatan memancing dan yang berhubungan
dengan memancing, yang dilakukan
bertentangan dengan hukum nasional, regional,
dan internasional.
2. Tidak melaporkan, salah melaporkan, atau
kurang melaporkan informasi tentang operasi
penangkapan ikan dan tangkapan.
3. Memancing dengan kapal “tanpa negara”.
4. Kapal nonanggota yang memancing di wilayah
konvensi organisasi manajemen perikanan
regional (regional fisheries management
organizations/RFMO).
5. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur
oleh negara dan tidak dapat dengan mudah
dipantau dan dipertanggungjawabkan.
(Source: FAO)
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Metode yang Digunakan
Ide-ide berikut dipresentasikan kepada panel
sebagai solusi untuk membantu nelayan skala kecil
bergerak menuju LRR:
1. Platform berbagi informasi untuk
perikanan skala kecil
2. Cetak biru investasi berdasarkan manfaat
ekonomi maksimum
3. Aplikasi perencanaan keuangan nelayan

Kegiatan-kegiatan berikut dilakukan selama sesi
think tank untuk memfasilitasi diskusi tentang cara
peralihan nelayan skala kecil dari IUU ke LRR:
1. Menggali Lebih Dalam Persoalan
Perikanan Skala Kecil
Apa yang harus kita selesaikan? Apa saja solusi
yang ada; mana yang berhasil dan mana yang
tidak berhasil?; Masalah keberlanjutan apa saja
yang ada dalam solusi yang tersedia?;
Apakah ada solusi yang relevan di skala besar
yang dapat diadaptasi oleh nelayan skala kecil?;
Apakah ada peluang untuk solusi baru?

Ide-ide berikut dipilih untuk menerima USD 10.000
dalam pendanaan awal dari WFF:
1. Memaksimalkan nilai dari apa yang sudah ditangkap
2. Berbicara dalam bahasa yang sama - Komunikasi
Stakeholder Strategis

2. Curah Pendapat Solusi
Prioritaskan beberapa solusi yang dapat
didiskusikan lebih mendalam: bagaimana solusi
tersebut akan dilakukan serta hambatan apa
saja yang mungkin ditemui.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ide-ide
yang diusulkan, silakan melihat dokumen laporan
Think Tank yang bisa diakses di
http://mdpi.or.id/images/pdf_list/publications_
reports/20171214_Think_Tank_Report.pdf.

3. Tangki Hiu
Pilih satu solusi yang akan dikerjakan secara detail
dan presentasikan dalam acara puncak: Tangki Hiu.

© Paul Hilton/MDPI
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MDPI dalam Konferensi 2nd Internasional
Fisheries Transparency Initiatives (FiTI)

© Momo Kochen/MDPI

FiTI adalah inisiatif multipihak global yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
partisipasi dalam tata kelola perikanan untuk kepentingan pengelolaan perikanan kelautan yang lebih
berkelanjutan. Pada tanggal 27 April 2017, MDPI bergabung dalam Konferensi Internasional FiTI kedua
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Bali dan memamerkan pelbagai produk dari
pihak-pihak yang mendapat dukungan dari MDPI. Seluruh negara yang berpartisipasi dalam Konferensi
Internasional FiTI yang kedua, termasuk Pemerintah Indonesia, telah mengadopsi standar FiTI yang
pertama dan menerapkan transparansi dalam catatan publik tentang undang-undang, peraturan, dan
dokumen kebijakan resmi seputar perikanan.
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MPDI dalam Ubud Food Festival 2017

© Yasmine Simbolon/MDPI

Selaras dengan tema Ubud Food
Festival tahun 2017, yaitu “Setiap Rasa
adalah Cerita”, MDPI bergabung dengan
festival yang diadakan di Ubud, Bali
pada 12-14 Mei 2017 dan berbagi cerita
tentang program perikanan dan produk
perikanan yang dilakukan bersama
mitra MDPI. Ubud Food Festival adalah
festival kuliner terbesar di Indonesia
yang bertujuan untuk mempromosikan
masakan dan produk makanan lokal
Indonesia. Lebih dari 9.000 orang
menghadiri acara tersebut di tahun
2017. Koki, pemilik restoran, produsen
makanan, profesional di bidang kuliner,
dan ikon kuliner terkenal dari Indonesia
dan seluruh dunia menghadiri acara ini
setiap tahunnya. Tahun 2017 mewarnai
kepesertaan pertama MDPI dalam
festival tersebut.

© Indah Rufiati/MDPI
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Pendapatan
dari Donor

Pengeluaran
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Profil Donor

Anova Food
Anova Food adalah pemasok
internasional tuna sushi berkualitas
tinggi di Amerika Utara dan salah
satu pemimpin dalam industri
penyediaan dan penangkapan
tuna liar dan ternakan di tingkat
global. Anova Food telah lama
menjadi pendukung MDPI
dengan memberikan hibah jangka
panjang (lebih dari 1 tahun) untuk
penerapan standar Fair Trade USA
untuk perikanan tangkap dan
juga mendukung kegiatan MDPI
dalam mengembangkan perikanan
berkelanjutan di perikanan tuna
handline, menyediakan akses pasar,
dan mengintegrasikan perikanan
skala kecil dalam kebijakan
manajemen perikanan
tingkat nasional.

Clover Leaf
Clover Leaf Seafoods Company
adalah pemasar makanan laut
kaleng terkemuka di Kanada,
dengan pangsa 47,2 persen
dari pasar makanan laut kaleng
Kanada. Perusahaan ini adalah
anak perusahaan yang sepenuhnya
dimiliki oleh Connors Bros, pemasok
utama makanan laut yang stabil di
Amerika Utara dan salah satu dari
sepuluh besar perusahaan makanan
laut dunia. Pada tahun 2017, Clover
Leaf memberikan sumbangan untuk
mendukung kegiatan MDPI pada
Program Peningkatan Perikanan
(Fisheries Improvement Program)
untuk perikanan tuna handline
dan pengembangan PVR untuk
perikanan skala kecil di Indonesia
untuk memperkuat regulasi dan
kepatuhan dalam memerangi IUU.

Conservation
International (CI)
Didirikan pada tahun 1987,
CI adalah organisasi nirlaba yang
bekerja untuk membangun planet
yang lebih sehat, sejahtera, dan
produktif. Program CI Indonesia
didirikan pada tahun 1991 dan
bekerja sama dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Kelautan dan
Perikanan, pemerintah daerah,
dan pemangku kepentingan lainnya
untuk konservasi sumber daya darat
dan laut. Pada tahun 2016-2017,
CI dan MDPI melaksanakan proyek
bersama yang disebut Membawa
Perikanan Kepiting Bakau Kaimana
Menuju Keberlanjutan dan Akses
pada Pasar. Proyek ini berfokus
pada keberlanjutan perikanan
kepiting bakau di Teluk Arguni,
mengembangkan pengumpulan
data, manajemen dan stabilitas stok,
dan untuk mengembangkan
akses pasar lebih lanjut untuk
nelayan lokal.

Marine Change
Marine Change adalah badan
penasihat spesialis yang berfokus
pada investasi di sektor kelautan
Asia yang memajukan peluang
bisnis yang berkelanjutan dan
menguntungkan secara finansial,
sosial, dan ekologis. Selama periode
yang singkat di tahun 2016-2017,
Marine Change bekerja dengan
MDPI untuk menilai dokumentasi
dan ketertelusuran tangkapan untuk
sektor tuna di Indonesia.
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Netherlands
Organisation for
Scientific Research
(NWO)
NWO adalah badan direktif
independen dengan tugas inti
mendorong kualitas dan inovasi
dalam sains. NWO berada
di bawah tanggung jawab
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan dan Ilmu
Pengetahuan Belanda.
Pada tahun 2015, MDPI
menerima penghargaan subsidi
untuk proyek 18 bulan yang
disebut Inovasi Teknologi menuju
Keberlanjutan dalam Rantai
Pasokan Ikan Tuna di Indonesia.

The David and Lucile
Packard Foundation
The David and Lucile Packard
Foundation adalah yayasan
keluarga yang berpegang pada
filosofi bisnis dan nilai-nilai
pribadi Lucile dan David Packard
yang kuat, dengan misi untuk
memastikan masa depan yang
lebih baik untuk lautan.
Pada bulan Desember 2016,
yayasan ini memberikan hibah
30 bulan kepada MDPI untuk
memperkuat pengumpulan data
perikanan dan rantai pasok dan
praktik-praktik pengelolaan
bersama dalam perikanan skala
kecil di Indonesia.

United States Agency
for International Aid
(USAID)
USAID menyalurkan bantuan
pemerintah AS bagi pembangunan
internasional dan bencana melalui
kemitraan dan investasi yang
menyelamatkan jiwa, mengurangi
kemiskinan, memperkuat
pemerintahan yang demokratis,
dan membantu orang-orang
keluar dari krisis kemanusiaan
dan bergerak maju melampaui
bantuan yang diberikan.
Pada tahun 2017, MDPI
menerima dua hibah dari USAID
melalui Tetra Tech. Sustainable
Ecosystem Advanced (SEA) yang
dipimpin oleh Tetra Tech ARD
adalah proyek pertama dan MDPI
ditugaskan untuk melaksanakan
Data Perikanan untuk
Manajemen Berkelanjutan di
FMA 715 Indonesia. Lautan untuk
Pelestarian Keanekaragaman
Hayati dan Aktivitas Keamanan
Pangan (Oceans for Biodiversity
Conservation and Food Security
Activity/USAID Oceans) yang
dipimpin oleh Tetra Tech
adalah proyek kedua dan MDPI
melaksanakan Sistem Percobaan
Percontohan Awal Sistem
Dokumentasi dan Ketertelusuran
Tangkapan untuk Perikanan
Skala Kecil.

Wageningen University
& Research (WUR)
WUR adalah kolaborasi antara
Universitas Wageningen dan
Yayasan Wageningen Research,
dengan misi untuk mengeksplorasi
potensi alam untuk meningkatkan
kualitas hidup. WUR memberikan
hibah kepada MDPI untuk
mengimplementasikan dan
meneliti sistem ketertelusuran
yang kaya informasi dan menilai
dampak potensinya sebagai
mekanisme untuk pengumpulan
data akses terbuka yang
berkelanjutan untuk perikanan
tuna skala kecil di Indonesia.
Judul proyek adalah
Meningkatkan Informasi dan
Ketertelusuran Perikanan Tuna
(IFITT) dan dilaksanakan selama
tahun 2013-2017.

Walton Family
Foundation
Yayasan yang dipimpin keluarga
ini menciptakan akses pada
peluang bagi masyarakat melalui
tiga bidang kerja mereka, yaitu
meningkatkan pendidikan dasar;
melindungi sungai, lautan, dan
masyarakat; serta berinvestasi
di wilayah asal mereka, yaitu
Northwest Arkansas dan
Arkansas-Mississippi Delta. WFF
memberikan hibah kepada MDPI
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untuk bekerja dalam sektor
perikanan Indonesia skala kecil
untuk mempromosikan dan
mengembangkan infrastruktur,
metodologi, serta pendekatan
untuk meningkatkan manajemen
perikanan di Indonesia dari
Desember 2016 hingga
Maret 2018.

Wildlife Conservation
Society (WCS)
Organisasi konservasi ini
bertujuan untuk melestarikan
daerah liar terbesar di dunia
di 15 wilayah prioritas dan
rumah bagi lebih dari 50 persen
keanekaragaman hayati dunia.
WCS-Indonesia telah menjalankan
proyek-proyek di seluruh
Indonesia, mulai dari penilaian
populasi dan ancaman spesies
yang terancam punah hingga
studi tentang isu-isu manajemen
perburuan dan dampak
penebangan terhadap satwa
liar. Pada tahun 2016, di bawah
pendanaan yang bersumber
dari Yayasan Packard, WCS
memberikan hibah kepada MDPI
untuk melakukan penilaian pada
potensi pengembangan akses
pasar untuk nelayan di seluruh
Indonesia, serta mengidentifikasi
para pemangku kepentingan dan
mitra kunci yang dapat membantu
mendorong keberlanjutan dalam
pasar domestik.
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Berkenalan dengan Staf Magang MDPI
1. Hizran Sampalu, Universitas Pattimura Ambon. Fokus kegiatan magang pada analisis potensi sumber daya
ikan tuna sirip kuning di Laut Seram berdasarkan hasil tangkapan di pendaratan perairan Haruo, Maluku
Tengah, pada bulan Februari – Maret 2017.
2. Novri Elizabeth Nomleni, Universitas Nusa Cendana Kupang. Fokus kegiatan magang pada enumerasi data
biologi ikan pada nelayan pancing ulur tuna di PPI Oeba Kupang, pada bulan Agustus 2017.
3. Yuan R. Lena, Universitas Nusa Cendana Kupang. Fokus kegiatan magang pada analisis CPUE terkait
penggunaan es balok pada nelayan pancing ulur tuna di PPI Oeba Kupang, pada bulan Agustus 2017.
4. Barbara van der Ven, Wegeningen University and Research (WUR). Fokus kegiatan magang pada analisis
monitoring data elektronik di Bali, pada bulan September 2017 – Januari 2018.

bekerja sebagai staf magang MDPI,
“sayaDengan
bisa mempraktikkan hal-hal yang saya pelajari
di kampus, dan bahkan hal yang tidak saya pelajari
di kampus juga. Saya mendapat kesempatan
untuk turun langsung ke lapangan. Hal yang paling
menyenangkan dari magang di MDPI adalah
kebersamaan yang saya rasakan. Semua orang di
MDPI sangat bersemangat dan betul-betul peduli
dengan perikanan berkelanjutan di Kupang.
Saya percaya mereka selalu ada untuk mendukung
saya selama proses pembelajaran yang saya lakukan
di sana.

”

					- Yuan R. Lena
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