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Kami di Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia mengucapkan terima kasih 
kepada semua donor dan mitra-mitra kerja kami. Tanpa mereka sukses yang kami raih 

dalam lima tahun terakhir tidak mungkin terjadi.

Terima Kasih
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       Masyarakat Dan Perikanan Indonesia
       @mdpi_foundation
       @MDPIndonesia
       Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia

Memberdayakan komunitas nelayan untuk 
mencapai keberlanjutan dengan memanfaatkan 
kekuatan pasar. 

MDPI bertekad menjadi inovator dan pelaksana 
terbaik dalam program di lapangan untuk 
meningkatkan kualitas hidup komunitas nelayan 
melalui perikanan berkelanjutan di Indonesia dan 
wilayah sekitarnya.

HAPPY PEOPLE, 
MANY FISH
Misi

Visi

Ruko Istana Regency Blok S No.7
Jl. Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran, 
Denpasar, Bali, Indonesia 80223
Telepon: +62 361 4719020
Website: www.mdpi.or.id 
Email: info@mdpi.or.id

Yayasan Masyarakat 
dan Perikanan Indonesia (MDPI)
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DAFTAR SINGKATAN DAN 
AKRONIM

DAFTAR ISI

Penafian: 
Buku laporan ini mengandung materi berhak cipta yang ditawarkan kepada publik sebagai  informasi untuk kesadaran masyarakat. Tidak ada bagian 
dari publikasi ini yang dapat diproduksi ulang, disebarkan, atau dijual kembali dalam bentuk utuh, maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis dari 
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).

BRC    British Retail Consortium

DMC     Data Management Committee 

ETP    Spesies yang hampir punah, 

    terancam, dan dilindungi

FCMC    Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna

GPS    Sistem Pemosisi Global

GT    Tonase Kotor

HACCP    Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis

i-Fish System   Sistem Informasi Perikanan Indonesia

IUU    Ilegal, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan

KKP    Kementerian Kelautan dan Perikanan

MDPI    Masyarakat dan Perikanan Indonesia

MSC    Marine Stewardship Council

LSM    Lembaga Swadaya Masyarakat

QR Code   Kode Quick Response
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ata pertama yang tepat untuk 
mendeskripsikan Aditya adalah 
“riang”. Seseorang yang menyerap 
perhatian dan memancarkan 

kepositifan dimanapun ia berada.

Aditya percaya bahwa keberadaan sebuah 
organisasi seperti Masyarakat dan Perikanan 
Indonesia (MDPI) sangatlah dibutuhkan untuk 
membantu meningkatkan peran serta kapasitas 
komunitas-komunitas nelayan skala kecil dalam 
tata kelola perikanan.

Ia percaya pada visinya dan bekerja keras untuk 
mengetuk tiap pintu yang ia tahu, dan bercerita 
mengenai kerja baik yang dilakukan oleh organisasi 
kecil yang dipimpinnya. Ia menjangkau kepada 
semua, dan berkolaborasi dengan mereka.
Dengan semangat serta energi positifnya, MDPI 
berkembang dengan pesat, hingga diakui oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 
juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi 
perikanan lainnya.

Moto Adit yang mana tetap ia serukan di hari akhir 
kerjanya, yaitu “Happy People, Many Fish!”. Untuk 
kami di MDPI, Aditya adalah seorang panutan. 

Pembaca dan Seluruh Mitra MDPI,

idak terasa perjalanan Yayasan 
Masyarakat dan Perikanan Indonesia 
(MDPI) sudah mencapai usia lima tahun 
pada 2018 yang lalu. Saya bangga bisa 

menjadi bagian dari MDPI yang semakin hari kian 
solid dan mendapat apresiasi dari para mitra kerja.

Bermula dari tim kecil yang didirikan pada Juli 
2013, MDPI terus berkembang. Tidak hanya 
sebatas melakukan pendataan ikan – yang 
merupakan kegiatan awal MDPI – namun kini 
MDPI telah banyak melakukan inovasi dengan 
berbagai kegiatan lainnya: pendampingan registrasi 
kapal nelayan agar nelayan kecil bisa memenuhi 
persyaratan perikanan yang legal, terlaporkan, 
dan teregistrasi; pengembangan sistem teknologi 
ketertelusuran (TraceTales); pendampingan 
kelompok nelayan untuk memperoleh USA-
Fair Trade Certificate dan Marine Stewardship 
Council Certificate; berpartisipasi aktif dalam 
pengembangan strategi panen (harvest strategy), 
hingga menjadi inisiator pertemuan Fisheries Co-
Management Committee (FCMC) atau Pengelolaan 
Bersama Perikanan Tuna. 

MDPI juga terus berupaya untuk bisa memberikan 
pendampingan nelayan skala kecil ke lokasi-lokasi 
lain di Indonesia. Setidaknya hingga 2018, MDPI 
telah berada di enam provinsi, yaitu Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. 
Demikian pula dengan sumber daya manusia 
(SDM) MDPI yang juga terus bertambah. Perlahan-
lahan kami tumbuh menjadi sebuah organisasi 
yang besar.

Tentu saja, semua ini tidak bisa lepas dari dukungan 
serta kerja sama dari berbagai mitra MDPI dan para 
pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari 
pemerintah, pelaku industri, nelayan, akademisi, 

Kata Pengantar
Executive Director

Mengenang 
Aditya Utama Surono

Tanpa memperhatikan status atau jabatan 
dalam organisasi, semua orang dapat berbicara 
dan bertukar ide dengannya. Dalam banyak 
kesempatan, Aditya selalu mengingatkan bahwa 
bekerja untuk MDPI bukan semata untuk 
menerima imbalan pada tiap akhir bulan – tapi 
ini mengenai hati, mengenai “ibadah”, mengenai 
peran kita dalam mendukung pengembangan 
nelayan. Bagaimana kita dapat berkontribusi 
untuk produktivitas laut kita, agar mata 
pencaharian nelayan tetap terjaga, dan kehidupan 
menjadi lebih baik.

Dalam Laporan Perkembangan Lima Tahun ini, 
kami ingin merangkum perjalanan kami sejauh ini. 
Dimulai oleh beberapa orang yang berani untuk 
bermimpi: Momo Kochen. Putu Juliani, Stephani 
Mangunsong, Wildan, dan tentu Aditya.
Kami berharap MDPI terus berkembang pada 
tahun-tahun yang akan datang, dan berkontribusi 
pada pengembangan perikanan skala kecil di 
Indonesia. Nama organisasi ini mencerminkan 
visi dari Aditya, memastikan perikanan yang 
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Aditya. We’ll miss you!

Denpasar, 29 Agustus 2019

K

serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
lainnya. Salah satu wujud kerja sama tersebut di 
antaranya terjadi di akhir 2018 lalu, yakni dengan 
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
Republik Indonesia dan MDPI. Ini merupakan 
sebuah kebanggaan tersendiri bagi MDPI karena 
artinya kerja MDPI selama ini mendapatkan 
pengakuan dari pemerintah pusat. 

MDPI juga memberikan apresiasi khusus kepada 
para nelayan yang selama ini telah sangat 
kooperatif dalam membantu kerja MDPI. Tanpa 
adanya dukungan dan kerja sama para nelayan ini, 
kerja MDPI akan sia-sia. 

Semangat dan kerja keras para nelayan ini bisa 
dilihat dari terus berkembangnya kelompok 
nelayan Fair Trade yang didampingi oleh MDPI. 
Kelompok nelayan Fair Trade di Pulau Buru, 
Maluku – yang juga merupakan kelompok nelayan 
tuna pertama di dunia pemegang sertifikat Fair 
Trade – bahkan kini telah berhasil memasuki 
tahun keempat dan telah merasakan manfaat 
langsung dari program sertifikasi tersebut. 

Sekali lagi, saya pribadi dan mewakili seluruh 
tim yang ada di MDPI mengucapkan banyak 
terima kasih kepada semua pihak yang telah 
bekerja sama dalam mewujudkan perikanan yang 
berkelanjutan. Ke depan, tantangan yang akan 
dihadapi oleh MDPI dan dunia perikanan akan 
semakin berat. Karena itu, dibutuhkan komitmen 
bersama untuk mencapai tujuan. Saya juga yakin 
bahwa MDPI akan terus berkembang menjadi 
bigger, better, and stronger!

Teriring salam hormat MDPI
“Happy People, Many Fish”

Saut Tampubolon

T
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Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI) 
adalah organisasi nirlaba independen berbentuk 
yayasan yang didirikan pada bulan Juli 2013. 
MDPI bekerja untuk mewujudkan perikanan yang 
bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan 
mengupayakan konservasi sumber perikanan dan 
ekosistem laut di Indonesia maupun di kawasan 
regional.

Perikanan skala kecil menjadi fokus utama MDPI. 
MDPI mendukung pengembangan komunitas 
nelayan metode pancing ulur, serta rantai 
pasokan perikanan melalui program peningkatan 
ekonomi dan stabilitas sosial bagi masyarakat. 
Aktivitas ini dilaksanakan langsung dalam rantai 

SIAPA KAMI

pasokan berbagai produk perikanan. Program 
juga mendorong pelaku industri perikanan untuk 
“berbuat benar” terkait tuntutan keberlanjutan, 
aspek sosial, dan tuntutan-tuntutan pasar lainnya.

MDPI juga melakukan pengembangan jaringan 
pemangku kepentingan industri perikanan. Forum 
jaringan memudahkan komunikasi antara berbagai 
organisasi dan institusi perikanan. Anggota forum 
ini termasuk pelaku pasar perikanan, seperti 
pemerintah daerah dan pusat, industri perikanan 
nasional dan internasional, perguruan tinggi 
nasional dan internasional, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, serta lainnya.

CERITA DARI LAPANGAN

Langkah Besar 
Menuju Sejahtera

Jika kami berhasil 
melestarikan perikanan 
berkelanjutan, niscaya 
ikan akan tetap ada 
untuk anak cucu hingga 
puluhan tahun lagi.

Rustam Tuharea

Bergabung dalam kelompok nelayan Fair Trade adalah salah 
satu keputusan terbaik dalam hidup sejak saya menjadi nelayan 
penangkap tuna 26 tahun lalu. Saya mendapat banyak keuntungan. 
Saya diperkenalkan pada program Fair Trade pada tahun 2014. 
Dari MDPI saya akhirnya paham bahwa data-data itu sangat 
penting dalam Fair Trade yang bisa meningkatkan nilai tuna dan 
kesejahteraan nelayan. 

Menjadi anggota kelompok nelayan Fair Trade juga membukakan 
akses kami pada Dana Premium. Dana premium adalah sebuah 
insentif yang diberikan pada komunitas nelayan berpartisipasi pada 
Fair Trade. Penggunaan Dana Premium juga diputuskan bersama 
dalam rapat-rapat komunitas. Ini merupakan keuntungan yang baik 
untuk para nelayan.

Awalnya simpanan Dana Premium kami hanya mencapai belasan juta 
rupiah. Sekarang kami mengelola Dana Premium senilai lebih dari 
satu miliar rupiah. Dana Premium digunakan untuk pembangunan 
komunal, seperti pembangunan infrastruktur, tabungan biaya 
pendidikan anak-anak, dan kegiatan pemeliharaan lingkungan. 

MDPI juga membantu nelayan mendaftarkan kapal-kapal kami 
untuk memenuhi  persyaratan legalitas yang ditentukan pemerintah. 
Hasilnya tangkapan sudah pasti ada yang menampung karena 
pembeli tahu ikannya berasal dari nelayan dengan dokumen yang 
lengkap dan sah. 

Fair Trade juga mengajarkan para nelayan tentang pentingnya 
menjaga ekosistem laut dan perikanan yang berkelanjutan. Para 
nelayan Fair Trade pantang mengambil ikan semaunya atau 
mengganggu apalagi menangkap hewan laut yang dilindungi seperti 
lumba-lumba, hiu, dan penyu. Jika kami berhasil melestarikan 
perikanan berkelanjutan, niscaya ikan akan tetap ada untuk anak-
cucu hingga puluhan tahun lagi. 

Ketua Komite Fair Trade, Pulau Buru

“

“

   2014             2015       2016    2017                2018

Total 
Premium Fund

Total  
Number of Fishers

47.278.886

95
508

635 598
793

526.293.443 711.482.730

1.749.913.087 1.443.051.637

Premium Fund 2014 - 2018

Items
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Peningkatan akses 
infomasi pada audiens 
yang lebih luas

Membangun kapasitas 
industri untuk 
memenuhi tuntutan 
pasar global

Menciptakan tata 
kelola perikanan 
bersama

!

Menawarkan konsep 
tata kelola perikanan 
pada komunitas-
komunitas nelayan

Menawarkan konsep 
perikanan berkelanjutan 
pada komunitas-
komunitas nelayan

Memperkenalkan isu-isu 
lingkungan pada nelayan 
dan komunitas tempat 
tinggalnya

Pemantauan 
dan evaluasi

Memberikan 
pendampingan pada pelaku 
industri perikanan dalam 
pengadopsian teknologi 

BAGAIMANA KAMI BEKERJA

Indonesia merupakan salah satu negara produsen 
produk perikanan terbesar di dunia. Menurut 
Kementerian Perikanan dan Kelautan, 90 persen 
dari populasi nelayan di Indonesia adalah 
nelayan kecil dan menjadi tulang punggung dunia 
perikanan tangkap Indonesia. Meningkatkan 
kesejahteraan mereka akan berdampak positif 
pada pembangunan ekonomi Indonesia. 

Pengembangan nelayan kecil merupakan inti 
pekerjaan MDPI. Dalam mewujudkan perikanan 
berkelanjutan dan kapasitas para nelayan kecil, 
MDPI juga bekerja sama dengan para pelaku 
industri pengolahan produk laut dan pemerintah. 

Untuk mendukung kolaborasi antar pemangku 
kepentingan perikanan berkelanjutan di 
Indonesia, MDPI mengembangkan teknologi 
dan metode penyediaan data bersama para 
nelayan kecil yang menjadi mitranya. Data yang 
dikumpulkan tersebut meliputi jumlah hasil 
tangkapan, lokasi dan durasi pencarian ikan, 
serta interaksi para nelayan dengan satwa laut 
yang dilindungi. 

Para awak MDPI mengumpulkan data-data 
tersebut melalui survei dan pengamatan 
langsung di pelabuhan dan tempat-tempat 
pendaratan ikan di sejumlah pulau yang menjadi 
lokasi kerja mereka. Pendataan juga dilakukan 
dengan mewawancarai para nelayan yang turut 
mengembangkan perikanan berkelanjutan. 

Mengembangkan Kapasitas Nelayan dan 
Perikanan Berkelanjutan 

MDPI juga bekerja sama dengan para pelaku 
industri pengolahan ikan dalam mendata hasil 
produksi mereka. MDPI mendampingi para 
pelaku industri dan nelayan sehingga bisa 
menghasilkan produk laut yang sesuai dengan 
standar internasional. Seluruh data diunggah 
dan disimpan dalam Sistem Informasi Perikanan 
Indonesia (Indonesian Fisheries Information 
System/i-Fish) yang nantinya menjadi laporan 
bagi para pemangku kepentingan. 

Pada 2014, MDPI menjalankan program Fair 
Trade USA-Seafood untuk produk tuna sirip 
kuning. Dalam program ini, para nelayan dan 
pekerja industri pengolahan tuna mendapat 
jaminan kesejahteraan. Dalam sistem Fair Trade, 
para pembeli bisa mengetahui asal-usul produk 
tuna mereka ditangkap oleh para nelayan 
dengan metode yang aman dan tidak merusak 
lingkungan. 

MDPI terus bekerja mendampingi para nelayan 
agar bisa memenuhi standar-standar dalam 
program Fair Trade, seperti metode penangkapan 
yang baik, akurasi pendataan hasil tangkapan, 
lingkungan kerja yang aman, dan jaminan asal-usul 
produknya bisa ditelusuri (product traceability). 
Para nelayan juga mendapatkan pengetahuan 
tentang perikanan berkelanjutan dan pengelolaan 
organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Lokasi Kami Bekerja

Bali (Kantor Pusat)

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat*

Sulawesi UtaraSulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi
Tenggara
- Kendari
- Baubau* (FI)

- Kupang (FI, SC)
- Larantuka (FI, SC)*

- Buru Utara (FI, FT, SC)
- Buru Selatan (FI, SC)*
- Seram Utara (FI, FT, SC)
- Seram Selatan (FI, FT, SC)
- Ambon (SC)
- Asilulu (FI, FT, SC)*

- Obi (P. Bisa) (FI, FT, SC)
- Ternate (FI, FT, SC)
- Morotai  (FI, SC)
- Pulau Bacan (FI, FT, SC)
- Pulau Sanana (FT)

- Sorong (FI, SC)
- Kaimana (FI) 

- Bitung (FI, SC)
- Sangihe (FI, SC)
- Manado (FI, SC)

- Tolitoli (FI, SC)

- Bone (FI, SC)

KETERANGAN:
Fisheries Improvement (FI) 
Fair Trade (FT)
Supply Chain Improvement (SC)
*Lokasi tidak aktif
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1

2

3 4

5

6

7

Species

AAA203AP219193831

Indonesia
715

18

YFT

5,555

Internal Lot CodeOrigin

Processing Date: 2019-07-12

Fishing Ground
Remark

Grade
Weigh (kg)

8

Dari Umpan Ke Nampan

Teknologi pemantauan 
kamera selang waktu 
(TLC) merekam interaksi 
nelayan dengan hewan 
yang dilindungi (ETP)

Tangkapan dibeli 
pengumpul ikan, 
yang memasukkan 
informasi produk 
pada aplikasi

*MDPI tidak terlibat dalam tahapan ini. 

Ikan dikirim ke pabrik 
pengolah ikan untuk 
dicatatkan datanya pada 
sistem penelurusan produk 
dan dipersiapkan untuk 
ekspor

*Sampel
ikan dikirim 
untuk 
pemeriksaan 
kesehatan

*Ikan dinyatakan 
sehat dan siap 
untuk diekspor

* Ikan dikirim 
ke pasar 
internasional

Pembeli dapat memindai produk, 
dan memperoleh informasi 
ketelusuran produk

Nelayan memperoleh akses 
pada pasar ekspor
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MEMBANGUN NELAYAN KECIL DENGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN 

Sektor perikanan tangkap menjadi tulang 
punggung masyarakat pesisir Indonesia. Sebagian 
besar populasi nelayan berasal dari kelompok 
nelayan kecil. Para nelayan kecil itu biasanya 
hanya memiliki satu kapal berkapasitas 1-2 gross 
ton (GT) dan peralatan pancing. Mereka bisa 
berlayar hingga puluhan kilometer mencari ikan, 
terutama tuna yang merupakan primadona pasar 
ikan dunia. 

Kelompok nelayan kecil itulah yang menjadi fokus 
program MDPI. MDPI berusaha mengembangkan 
konsep perikanan tangkap berkelanjutan. MDPI 
juga menerapkan konsep Fair Trade agar para 
nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang adil 
dan layak.  

Data kelompok nelayan kecil adalah isu penting 
dalam mengembangkan perikanan berkelanjutan. 
Adalah sebuah tantangan besar untuk bisa 
memetakan mereka mengingat posisinya tersebar 
di seantero Nusantara. Padahal data nelayan kecil 
menjadi inti pengembangan perikanan tangkap 
berkelanjutan. MDPI selama ini sudah bekerja 
sama dengan lebih dari 3.600 nelayan di berbagai 
wilayah Indonesia. 

Konsep perikanan tangkap yang berkelanjutan 
sebenarnya berperan penting dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat nelayan. Perikanan 
tangkap yang berkelanjutan bergantung pada 
stok ikan yang sehat yang dipengaruhi oleh pola 
penangkapan dan pengelolaan lingkungan yang 
benar. 

Kamera Selang 
Waktu untuk 
Perikanan 
Berkelanjutan

“Kami sama-sama belajar dan 
saling mengingatkan tentang 
perikanan berkelanjutan. 
Tidak menangkap hewan-
hewan yang dilindungi itu 
berarti menjaga masa depan 
perikanan berkelanjutan 
dan kami masih bisa terus 
mendapatkan tuna.”

Yusran Tomia, 41 tahun 

Saya ingin orang banyak tahu apa yang nelayan kerjakan saat 
menangkap tuna. Saya ingin industri perikanan mengetahui 
bagaimana proses penangkapan tuna yang baik. Saya juga 
membutuhkan masukan dari mereka semua jika ada metode yang 
perlu diperbaiki demi perikanan yang berkelanjutan.  

Alasan-alasan itulah yang membuat saya, sebagai anggota 
Kelompok Fair Trade Setia Selalu Waprea, bersedia bekerja sama 
dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk 
memasang perangkat kamera selang waktu  (TLC) di perahu. Saya 
dan kawan-kawan di kelompok nelayan Fair Trade Setia Selalu 
Waprea juga banyak belajar tentang perikanan berkelanjutan dari 
MDPI. 

Program pemasangan kamera itu dimulai sejak Oktober 2017. 
Hasil rekaman kamera menjadi bahan bukti ketika saya berjumpa 
atau berinteraksi dengan Spesies yang hampir punah, terancam, 
dan dilindungi (ETP) di laut. 

Saya melaut sejak berusia 17 tahun. Selama itu pula saya biasa 
seorang diri berlayar hingga puluhan kilometer dari pantai sejak 
dini hari hingga petang. Awalnya saya merasa janggal melihat ada 
kamera terpasang di ujung tiang kapal bagian belakang. Apakah 
kamera itu bisa bekerja dengan baik merekam kegiatan saya di 
atas perahu. Saya juga sempat cemas jika kamera itu rusak terkena 
air laut dan program TLC malah gagal. 

Ternyata semua berjalan sangat lancar. Setiap kali pulang melaut, 
saya selalu penasaran ingin melihat hasil rekamannya. Ada 
lebih dari 60 perjalanan melaut yang saya lakukan bisa terekam 
perangkat TLC. 

Saya sering bercerita kepada kawan-kawan MDPI dan para 
nelayan lain tentang hewan-hewan laut dilindungi yang saya temui 
saat melaut. Lumba-lumba, penyu, hiu, pari, hingga paus pernah 
dilihatnya di laut ketika mengikuti jejak tuna. 

Saya dan kawan-kawan nelayan paham bahwa keberadaan hewan 
seperti lumba-lumba, hiu, dan burung menjadi tanda ada tuna 
di sekitarnya. Kami sama-sama belajar dan saling mengingatkan 
tentang perikanan berkelanjutan. Tidak menangkap hewan-
hewan yang dilindungi itu berarti menjaga masa depan perikanan 
berkelanjutan dan kami masih bisa terus mendapatkan tuna. 

Saya berharap bukan hanya kapal saya yang dipasangi perangkat 
TLC. Saya ingin program serupa diterima oleh rekan-rekan dalam 
kelompok nelayan. Dengan demikian usaha untuk menerapkan 
perikanan berkelanjutan dalam Fair Trade bisa dilakukan dalam 
skala yang lebih besar. 

Nelayan Tuna, Pulau Buru, Maluku

“
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Perikanan tangkap yang berkelanjutan juga 
menjadi syarat dalam sistem Fair Trade. MDPI 
menerapkan sistem Fair Trade di Indonesia sejak 
2014 dengan dukungan Fair Trade USA-Seafood 
dan Coral Triangle Processors sebagai pemilik 
sertifikat. Fokus utamanya adalah para nelayan 
tangkap, khususnya para pencari tuna sirip kuning 
di kawasan Maluku.

Kelompok nelayan tangkap di Maluku adalah 
yang pertama mendapatkan sertifikat Fair Trade 
tersebut. Hasil produk mereka dijual di lebih dari 
1.200 gerai di Amerika Serikat. Dengan label 
Fair Trade, proses mendapatkan produk itu bisa 
dilacak kembali hingga ke para nelayan yang 
menangkapnya. 

Konsep perikanan yang berkelanjutan dan sistem 
Fair Trade itu juga membawa banyak perubahan 
pada masyarakat nelayan. Mereka memiliki 
tabungan bersama lewat Dana Premium untuk 
membangun desanya, meningkatkan kehidupan 
sosial dan ekonomi serta menjaga lingkungan.  

Dalam lima tahun terakhir, program perikanan 
tangkap yang berkelanjutan dan Fair Trade 
berguna untuk melindungi nelayan kecil serta 
meningkatkan daya saing mereka di pasar ikan 
dunia. MDPI telah membuat praktik-praktik yang 
bisa menjadi model rujukan untuk para pemangku 
kepentingan dunia perikanan dan pemerintah 
Indonesia. 
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PEMBANGUNAN KAPASITAS KOMUNITAS NELAYAN

Pendataan Membantu 
Mengembangkan Bisnis
Saya memulai berdagang ikan, diawali dengan modal dan porsi 
kecil di pasar kampung, sejak usia 17 tahun. Lebih dari dua 
dekade kemudian saya bisa membangun perusahaan pengumpul 
ikan seperti cakalang dan tuna sirip kuning. Berkat MDPI saya 
memahami pendataan hasil tangkapan ternyata sangat membantu 
pengelolaan dan pemasaran ikan.

Saya mengetahui kegiatan pendataan MDPI di dermaga Labuhan 
Lombok pada 2013. Waktu itu para staf MDPI tengah mengukur 
ikan-ikan yang baru dibongkar dari kapal. Seperti para nelayan, 
saya juga penasaran untuk apa panjang tubuh ikan sampai 
dihitung. Biasanya hanya berat ikan yang menjadi patokan penjual 
menetapkan harga.

Perwakilan MDPI, Momo Kochen, dulu datang langsung ke 
pabrik Versace dan menawarkan kerja sama untuk pendataan. 
Kami langsung menerima setelah mendengar penjelasan tentang 
pentingnya data hasil tangkapan. Kami ternyata pengusaha 
pertama yang menerima inisiatif pendataan ikan tersebut. 

Sejak saat itu, para staf MDPI rutin berkunjung ke pabrik untuk 
mengukur ikan, terutama tuna sirip kuning. Mereka mendata 
banyak hal, mulai dari panjang ikan, bobot total hasil tangkapan, 
hingga kualitas fisik ikan. Kami pun belajar banyak tentang 
bagaimana mengolah loin tuna yang baik. Dengan standar tinggi, 
loin tuna dari Lombok menembus pasar ekspor hingga ke Amerika 
Serikat. 

Perkenalan dengan MDPI membuat kami menyadari pentingnya 
pendataan. Pengelolaan hasil tangkapan menjadi lebih terukur. 
Proses pemasaran pun lebih mudah karena data-data ikan yang 
ditangkap bisa dilacak dan transparan hingga ke tingkat para 
nelayan. Model pendataan yang dilakukan MDPI kini menjadi 
aktivitas yang rutin dikerjakan di Versace. 

Pendataan juga dapat menjadi parameter untuk menjaga stok 
ikan di laut. Ikan besar seperti tuna sirip kuning, misalnya, hanya 
bisa ditangkap setelah mencapai ukuran tertentu.  Metode 
penangkapan ikan pun harus dilakukan dengan baik dan tidak 
merusak lingkungan. Hal ini menjadi pengalaman berharga untuk 
mendukung program perikanan berkelanjutan. 

Perkenalan dengan 
MDPI membuat kami 
menyadari pentingnya 
pendataan. Pengelolaan 
hasil tangkapan menjadi 
lebih terukur. 

Rosida
Pemilik perusahaan penyuplai ikan 
Versace, Lombok, Nusa Tenggara Barat
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Pengembangan kapasitas nelayan menjadi 
kunci penting dalam pembangunan perikanan 
berkelanjutan. MDPI bekerja sama dengan para 
nelayan kecil, enumerator data dan pengumpul 
ikan untuk mengembangkan data perikanan dan 
manajemen organisasi nelayan yang berkualitas 
melalui program Fair Trade dan program lain.

Dalam program Fair Trade, kelompok nelayan 
berperan besar dalam memperbaiki kapasitas 
komunitas nelayan. MDPI melatih komunitas 
nelayan mengenai cara berorganisasi yang 
bertanggung jawab dan mengadakan rapat rutin. 
Para nelayan memperoleh pengetahuan tentang 
penerapan program Fair Trade serta belajar 
mengenai penanganan ikan yang baik setelah 
ditangkap di laut, kegiatan untuk menjaga 
lingkungan laut tetap sehat dan keselamatan 
berlayar.

Kelompok nelayan Fair Trade memperoleh Dana 
Premium dari hasil penjualan tuna. Anggota 
kelompok nelayan bersama-sama menentukan 
penggunaan Dana. MDPI mengajarkan perlunya 
melengkapi pembelanjaan Dana tersebut dengan 
bukti pembelian. Para nelayan juga menerima 

bimbingan untuk membuat laporan keuangan yang 
terbuka dan akuntabel. Hasil laporan itu bisa menjadi 
ukuran kemajuan pengelolaan dana kelompok. 
Sebelum ada metode pengelolaan seperti ini, uang 
nelayan cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Pertemuan nelayan juga membahas tentang legalitas 
dokumen kapal. MDPI membantu para nelayan 
untuk mendaftarkan kapal penangkap ikan mereka 
sesuai aturan pemerintah. Selain untuk keamanan 
mereka saat melaut, dokumen kapal juga penting 
untuk mendata hasil tangkapan dalam program Fair 
Trade.

Dalam program yang lain, MDPI fokus pada upaya 
mengumpulkan data perikanan berkualitas untuk 
keperluan analisa data. Pendataan yang baik dapat 
membantu memastikan suplai ikan tangkapan dan 
mengembangkan kebijakan pengelolaan perikanan. 
MDPI melatih para staf dan enumerator data mereka 
dengan teknis pendataan yang baik dari nelayan 
dengan menekankan pentingnya pendekatan dan 
komunikasi antarpribadi saat pendataan. MDPI juga 
membangun pemahaman nelayan dan pengumpul 
ikan bahwa pendataan yang baik menjaga stok ikan 
dan kesehatan lingkungan lautan.
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Pendataan DI LAUT

Dalam perikanan berkelanjutan, pendataan 
yang baik dan dapat diandalkan bertujuan untuk 
menjaga stok ikan. MDPI mengumpulkan data 
dengan mengambil sampel dari 20 persen kegiatan 
pembongkaran ikan tangkap dari tiap pengumpul 
di wilayah kerja MDPI.

Pendataan di laut dilakukan dengan memasang 
sejumlah perangkat seperti Spot Trace dan Pelagic 
Data System serta kamera selang waktu di kapal 
penangkap ikan. Data yang terkumpul kemudian 
diunggah ke basis data Indonesian Fisheries 
Information System (i-Fish) yang menyimpan 
berbagai informasi penting terkait perikanan 
berkelanjutan. 

Spot Trace adalah alat pelacak yang membantu 
nelayan memonitor pelayaran, mencari tempat 
menangkap ikan berizin dan posisi mereka. Alat 
ini dipasang di kapal dan mengirimkan koordinat 
lokasi secara langsung (real time) menggunakan 
global positioning system (GPS). Bagi nelayan kecil, 
Spot Trace turut menjaga keselamatan saat melaut 

karena mengurangi risiko kecelakaan dan tersesat 
di laut. 

Pelagic Data System merupakan alat pelacak 
bertenaga surya yang mengumpulkan data posisi 
kapal secara berkala. Seluruh data langsung 
terunggah ke sistem begitu kapal memasuki 
kawasan yang memiliki jaringan telepon seluler. 

Kamera selang waktu merekam kegiatan nelayan 
memancing ikan di atas kapal. Di lokasi pendaratan, 
foto-foto dari alat ini memberikan bukti visual 
dalam verifikasi informasi hasil tangkapan. Bekerja 
sama dengan mahasiswa dan mahasiswi dari 
universitas setempat, MDPI melakukan analisis 
data dan gambar yang didapat. 

Teknologi yang dipakai nelayan itu dapat 
membantu meningkatkan kesadaran mereka 
terhadap isu penangkapan ikan ilegal, tidak 
diatur dan tidak dilaporkan (illegal, unreported and 
unregulated fishing/ IUU) serta pentingnya spesies 
yang hampir punah, terancam, dan dilindungi 
seperti penyu laut.

Penggunaan Teknologi 
untuk Keuntungan yang 
Berkelanjutan
Tanggung jawab saya adalah memastikan pendataan dari nelayan 
skala kecil di seluruh lokasi kerja MDPI mengikuti protokol yang 
telah kami buat. 

Kami menggunakan kamera selang waktu untuk merekam 
kegiatan nelayan di kapal. Kami juga menggunakan Spot Trace, 
sebuah alat pelacak lokasi kapal untuk melihat lokasi penangkapan 
ikan terletak di lokasi yang berizin. Di lokasi pendaratan, gambar 
dari kamera dan data dikumpulkan oleh para enumerator dan 
pengawas dari MDPI. Dua kali dalam setahun, kami melakukan 
verifikasi data di kantor pusat. 
 
Dulu kami menggunakan kertas dalam pendataan.  sekarang 
seluruh staf MDPI aplikasi i-Fish di dalam telepon seluler. Fitur 
luring (offline) dari aplikasi tersebut membantu kami mengunggah 
data ke i-Fish System saat akses internet tersedia.

Selain mencari dan mengembangkan alat dan teknologi yang 
paling cocok, membuat calon pemakai teknologi menjadi 
pengguna setia memerlukan kerja ekstra, terutama dalam situasi 
yang menuntut hasil nyata dan segera ada.

Memasang Spot Trace di kapal penangkap ikan mudah saja 
dilakukan di wilayah yang sudah memiliki kegiatan lain dengan 
hasil nyata seperti program Fair Trade. Banyak nelayan Fair Trade 
memasang Spot Trace yang merupakan bagian dari persyaratan 
program. 

MDPI mengatasi masalah ini dengan mengajak para nelayan 
yang sudah menikmati manfaat kegiatan untuk berbicara dan 
menyakinkan rekan-rekannya. Menggunakan data nyata yang 
sudah dikumpulkan dan direkam secara otomatis juga menjadi 
kekuatan lain dari MDPI dalam meraih kepercayaan dari para 
nelayan. 

Putra Satria Timur
Data Collection Officer, MDPI

Menggunakan data faktual 
yang telah dikumpulkan 
dan direkam secara 
sistematis adalah kekuatan 
kami dalam memperoleh 
kepercayaan dari nelayan.”

“

“
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Pendataan DI DARAT

Dalam upaya menjaga perikanan yang berkelanjutan, 
MDPI mengumpulkan data di darat, terutama di 
tiga lokasi yaitu landing site atau tempat nelayan 
membawa dan membongkar tangkapannya, di 
tempat pengumpul ikan, dan di pabrik pengolahan 
ikan.

Mengadopsi praktik pendataan yang akurat, cepat 
dan tepat waktu, aplikasi i-Fish melengkapi i-Fish 
System yang menyimpan seluruh data penting 
tentang perikanan berkelanjutan. Aplikasi i-Fish 
menggantikan fungsi kertas dan spreadsheet 
dengan sistem pendataan elektronik, mengurangi 
kesalahan memasukkan data, dan membantu 
mengunggah data ke sistem daring (online). 

Aplikasi i-Fish merekam lokasi penangkapan ikan, 
nama dan komunitas nelayan, wilayah administratif 
dari desa hingga provinsi, data biologis ikan, 
hingga rekaman wawancara dengan nelayan di 
tempat pendaratan perahu. Sebagai jawaban bagi 
pengguna yang bekerja di wilayah terjauh dengan 
akses internet terbatas, aplikasi i-Fish memiliki 
fitur luring (offline) yang mempermudah proses 
mengunggah data ketika akses internet tersedia.

MDPI juga sedang mengembangkan aplikasi 
Trafiz yang berfungsi sebagai alat pembukuan 
digital bagi pengumpul ikan. Aplikasi ini merekam 
tanggal, nama nelayan yang menyerahkan ikan, dan 
data biologis ikannya. Sebagai aplikasi di tingkat 
pengumpul ikan, Trafiz memiliki empat menu yaitu 

tangkapan, utang, surat jalan untuk ikan, dan 
laporan. Menu utang adalah fitur terpenting dari 
aplikasi ini karena merekam utang nelayan kepada 
pengumpul ikan dan tawaran potongan utang yang 
bisa diberikan saat membayar harga ikan. Trafiz 
juga mengeluarkan surat jalan bagi pengumpul 
ikan untuk membawa ikan ke lokasi perusahaan 
pengolah ikan yang membeli tangkapan dalam 
jumlah besar.  

Di pabrik pengolahan ikan, MDPI menggunakan 
TraceTales untuk mendata produk yang masuk, 
proses yang dilalui, dan pengemasan untuk 
ekspor. Sistem internal yang dilengkapi layar 
sentuh, pemindai Quick Response Code (QR code), 
dan timbangan digital, ini juga merekam data para 
pengumpul ikan. Sistem ini memproduksi label 
dengan QR Code yang berisi data detil produk, 
mulai dari beratnya hingga nama nelayan. Label 
ini dilekatkan di setiap kemasan ikan, menjelaskan 
isinya. 

Sistem TraceTales dapat mengurangi jeda waktu 
pencatatan data ikan secara manual selama melalui 
proses pengolahan sehingga meningkatkan 
keamanan pangan. Sebagai tambahan, TraceTales 
juga mampu mengidentifikasi dan melacak asal 
produk yang tercemar. Sebab sistem tersebut 
menggunakan pencatatan data elektronik 
di sepanjang proses pengolahan, mulai dari 
penerimaan hingga pengiriman ikan.

Pekerjaan saya seputar keterlacakan berbasis teknologi untuk 
nelayan kecil. Saya mengembangkan protokol teknologi dan 
meneliti teknologi keterlacakan untuk nelayan skala kecil. 

Kami menggunakan sejumlah perangkat untuk mengumpulkan 
data di laut dan di darat. Untuk di laut, kami memakai Spot Trace, 
Pelagic Data System, Trekfish, kamera selang waktu dan FlyWire 
Camera. Di darat kami menggunakan aplikasi i-Fish. Kami juga 
mengembangkan Trafiz, aplikasi pembukuan digital untuk para 
pengumpul ikan. Trafiz dapat membantu supplier memeriksa sisa 
utang nelayan dan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk 
membeli ikan mereka. Trafiz juga menghasilkan surat jalan bagi 
supplier saat menyerahkan ikan ke pabrik pengolahan. 

Di pabrik pengolahan ikan, kami menggunakan Trace Tales, sistem 
internal yang merekam berbagai data sepanjang proses pengolahan. 
Dulu kami mencatat semua data di atas kertas. Dengan Trace Tales 
kami menggunakan layar sentuh, pemindai dan timbangan digital. 
Kami berencana menggabungkan surat jalan Trafiz dengan Trace 
Tales. Supaya saat ikan tiba di pengolahan ikan kami dapat langsung 
mengenali asal ikan dan nelayan. Cara ini akan memangkas waktu 
penerimaan ikan dan mengurangi risiko pencemaran ikan.

Fokus kami adalah nelayan skala kecil dan akan terus berusaha 
mengembangkan alat-alat berbasis teknologi yang dapat 
digunakan secara luas, terjangkau harganya dan mudah digunakan 
untuk membantu beban kerja nelayan skala kecil. Sekarang kami 
sudah melihat hasil dari berbagai teknologi sederhana tersebut. 
Penggunaan Spot Trace pernah menyelamatkan nelayan yang 
kapalnya terbalik di laut. Nelayan lain yang mengetahui insiden 
tersebut menghubungi MDPI untuk mengetahui lokasi terakhir 
kapal yang celaka itu. Spot Trace mengeluarkan sinyal yang 
menandakan lokasi terakhirnya sehingga sehingga tim penyelamat 
dapat bekerja lebih cepat. 

Kamera selang waktu menjadi alat belajar sebaya di antara para 
nelayan. Mereka melihat foto-fotonya dan berbagi perilaku positif 
seperti tidak membuang sampah di laut dan disiplin melakukan 
praktik menangkap  ikan yang baik di lokasi penangkapan berizin 
sesuai peraturan internasional tentang penangkapan tuna secara 
berkelanjutan. Penggunaan berbagai teknologi ini menunjukkan 
bahwa para nelayan bisa melakukan pekerjaan yang lebih maju. 
Saya ingin mengubah pikiran orang terhadap pekerjaan nelayan.

Wahyu Teguh Prawira
Traceability Coordinator, MDPI

Yang kami lakukan dengan 
keterlacakan berbasis 
teknologi menunjukkan 
bahwa para nelayan 
melakukan pekerjaan 
yang canggih. Saya ingin 
mengubah pendapat orang 
tentang pekerjaan nelayan.

“

“
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PT Harta Samudra adalah fasilitas pengolahan 
tuna. Kami mendapatkan seluruh ikan tuna sirip 
kuning (yellowfin tuna) dari nelayan pancing ulur. 
Persyaratan utama ikan tuna sirip kuning adalah 

aman dikonsumsi, disimpan dalam sejumlah es yang cukup untuk 
menjaga kesegaran dan dapat dilacak (traceable). Kami mengekspor 
hampir seluruh loin tuna beku ke Amerika Serikat, sebanyak 500-
600 ton per tahun.

Setiap hari, ratusan nelayan pancing ulur, masing-masing umumnya 
membawa seekor tuna, mendatangi tempat pengolahan ikan. Kami 
berpacu dengan waktu untuk memastikan agar ikan tidak cepat 
busuk. Negara tujuan ekspor kami ingin mengetahui asal-usul ikan. 
Menuliskan informasi tersebut di kotak kemasan ikan menghabiskan 
terlalu banyak waktu. 

MDPI mengenalkan sistem TraceTales kepada kami. Sistem ini 
mengeluarkan stiker QR Code bagi tiap kemasan ikan. Stiker 
tersebut menempel di paket hingga tiba di tangan konsumen. 
Sistem TraceTales sangat mengurangi kesalahan manusia seperti 
ketika memasukkan data menggunakan formulir kertas. Sistem ini 
juga meningkatkan validitas, perekaman, dan pemanggilan data. 
TraceTales membantu kami dalam melengkapi data yang dibutuhkan 
untuk program pengawasan impor produk makanan laut. Tanpa 
sistem tersebut, perusahaan kami tak mungkin bisa ekspor ke 
Amerika Serikat.

Mengintegrasikan TraceTales ke dalam standar dan proses bisnis 
perusahaan mempercepat proses audit untuk memperoleh 
sertifikat dari British Retail Consortium (BRC), suatu standar 
praktik baik bagi industri makanan dan manufaktur dalam industri 
makanan di Inggris, dan sertifikat Hazard Analysis Critical Control 
Point (HACCP), sebuah sistem internasional berbasis risiko untuk 
pengelolaan keamanan pangan.

Saya mulai bekerja sama dengan MDPI pada 2012-2013 untuk 
mendata jenis tangkapan nelayan. Kami berkolaborasi untuk 
memperbaiki praktik penangkapan dan pengolahan ikan demi 
memperoleh sertifikat Fair Trade. Kerja keras kami terbayar dengan 
perolehan sertifikat dua tahun kemudian.

MDPI sangat bersemangat dalam bekerja. Mereka ingin memberikan 
hasil nyata, tidak sekadar publikasi. Saya juga menghargai ikatan 
MDPI dengan keluarga nelayan di banyak desa yang menjadi 
wilayah kerjanya. Mereka benar-benar melakukan banyak hal 
untuk membuat nelayan menjadi mandiri tanpa bantuan MDPI lagi. 
Perusahaan saya ingin terus memiliki sertifikat Fair Trade USA dan 
menjaga hubungan baik dengan nelayan. 

Robert Tjoanda
Pemilik  PT Harta Samudra

TraceTales membantu 
perusahaan dalam 
melengkapi data yang 
dibutuhkan dalam program 
pengawasan impor produk 
makanan yang bersumber 
dari laut. Tanpa aplikasi 
tersebut, perusahaan kami 
tak mungkin bisa melakukan 
ekspor ke Amerika Serikat.

“

“

PENDATAAN YANG SUDAH DIVERIFIKASI

Tata kelola perikanan nasional dan internasional 
yang menerapkan perikanan berkelanjutan 
memerlukan proses pendataan yang dapat 
diandalkan dan dipertanggungjawabkan, terutama 
di sektor perikanan skala kecil yang minim data. 
MDPI membuat sistem pendataan yang sangat 
baik menggunakan metode data sampling beserta 
prosedur verifikasi dan menyalurkan data yang 
sudah diverifikasi ke basis data daring untuk 
analisis lebih lanjut dan penyebaran kepada para 
pemangku kepentingan. 

Di tempat pendaratan kapal ikan, sustainable 
facilitator dari MDPI melakukan pengambilan 
sampel langsung dari nelayan formulir daily sampling 
dan monthly landing. Data tersebut meliputi 
jumlah bahan bakar minyak, jumlah es, lama hari 
menangkap ikan, total dan jenis tangkapan, serta 
interaksi nelayan dengan hewan-hewan yang 
dilindungi. 

Site dan regional supervisor bertanggung jawab 
melakukan verifikasi dan memeriksa data. Setiap 
bulan, staf yang bertanggung jawab mengunggah 
data tersebut ke Sistem Informasi Perikanan 
Indonesia atau i-Fish. Dua tahun sekali, MDPI 
mengadakan rapat nasional untuk melakukan 
validasi terhadap data tersebut.

Sistem i-Fish dikembangkan untuk memenuhi 
standar perikanan nasional dan persyaratan Marine 
Stewardship Council (MSC). i-Fish memberikan 
transparansi dalam data entry, penyimpanan dan 
pengolahan data perikanan tradisional. Sistem 
daring i-Fish yang lengkap memberikan akses 
real time kepada pemangku kepentingan untuk 
mengambil data yang sudah valid.

Secara rutin, Komite Pengelolaan Data (DMC) 
menganalisis dan menyebarkan data 
kepada pemangku 
k e p e n t i n g a n . 
Sekali dalam 
tiga bulan, anggota komite 
menerima surat elektronik berisi tiga data 
utama yang paling diminati, yaitu kualitas dan 
grade ikan, efektivitas kegiatan penangkapan 

ikan (catch per unit effort), bisnis perikanan 
terhadap penggunaan bahan bakar minyak dan 
harga ikan, dan lokasi potensial penangkapan ikan 
(yang menunjukkan lokasi penangkapan dengan 
hasil terbanyak pada musim tertentu).

Komite rutin bertemu dan para anggotanya 
mengatur pengelolaan data dengan pemangku 
kepentingan. Data dari i-Fish membantu komite 
memahami  yang sama tentang stok ikan di tingkat 
lokal dan mengambil keputusan berdasarkan 
pengetahuan di dalam i-Fish. Kegiatan 
pengambilan data juga membuat pengalaman 
para nelayan menjadi lebih terukur dan sistematis. 
Di tingkat nasional, basis data itu memberikan 
wadah pengelolaan perikanan berkelanjutan yang 
efektif.

Protokol pengambilan data MDPI yang kuat 
mematuhi persyaratan empat organisasi 
pengelolaan perikanan regional (regional fisheries 
management organizations atau RFMO). Indonesia 
adalah anggota dari keempat organisasi itu. Data 
MDPI menjadi rujukan utama bagi Pemerintah 
Indonesia saat menyusun framework of harvest 
strategy pada Konferensi Tuna Bali 2018 di 
Indonesia. 

Harvest strategy tersebut akan membantu 
Indonesia memiliki aturan pengendalian 
penangkapan ikan (harvest control rules) terutama 
untuk ikan tuna dan cakalang. Secara strategis, 

wewenang itu juga membuat 
Indonesia memiliki kendali yang 

lebih baik dan lentur terhadap 
wilayah pengelolaan 

perikanan sekaligus 
mematuhi tata 
kelola perikanan 

internasional.

Penggunaan 
Teknologi oleh 
Mitra Industri

CERITA DARI LAPANGAN
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TRACE TALES
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Kolaborasi Menjaga Perikanan Berkelanjutan

MDPI mengembangkan sistem pendataan 
tangkapan bersama nelayan mitra di Maluku, 
Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi 
Utara. Konsep manajemen data perikanan itu 
kemudian diperluas menjadi kerja sama yang 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal 
ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah 
tentang pengelolaan perikanan tangkap yang 
diterbitkan pada 2015. 

MDPI bersama para nelayan mitra, pelaku 
industri, akademisi, lembaga swadaya masyarakat 
lain, serta perwakilan pemerintah daerah dan 
pusat bekerja sama dalam Komite Manajemen 
Data (DMC). Sejak Januari 2019 forum ini dikenal 
sebagai Fisheries Co-Management Committee. 
Kerja sama ini tidak lagi hanya membahas soal 
pengelolaan data, tetapi juga isu-isu sektor 
perikanan tangkap yang berkembang seperti 
pembangunan kapasitas nelayan dan legalitas 
kapal ikan.  

Model kolaborasi ini bisa menempatkan para 
pemangku kepentingan dunia perikanan tangkap 
di Indonesia untuk duduk bersama membahas 
rencana kerja dan aksi untuk perikanan yang 
berkelanjutan. Sebab ikan tidak bisa dibatasi 
oleh sekat-sekat administratif. Satu wilayah 

CO-MANAGEMENT (FCMC)

Sekitar 70 persen hasil tangkapan tuna, tongkol, dan cakalang di 
Indonesia berasal dari perikanan skala kecil. Salah satu tantangan 
besar dalam sektor perikanan tangkap yang didominasi para 
nelayan kecil ini  adalah pengelolaan data yang menjadi perhatian 
MDPI untuk membentuk satu model tata kelola perikanan. 

Para nelayan kecil biasanya tidak terlalu peduli untuk berurusan 
dengan data. Kalau kita hanya datang untuk mengajarkan soal data, 
biasanya akan diabaikan. Sementara, untuk mencapai tujuan yang 
lebih besar, nelayan perlu mengerti keuntungan dari data untuk 
keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Nelayan bisa saja mendapat hasil tangkapan senilai hingga Rp 10 
juta dalam sehari. Jadi, banyak atau sedikitnya uang yang didapat 
bukan masalah, tetapi tata kelolanya yang perlu diperbaiki. 
Bagaimana mereka memanfaatkan uang yang didapatnya dengan 
efektif. 

MDPI sudah mengembangkan sistem yang baik untuk pengelolaan 
data. Sistem ini memberikan informasi penting seperti jumlah 
tangkapan, lokasi tangkapan, teknologi yang digunakan, dan di 
mana ikan dipasarkan. MDPI juga telah mengembangkan strategi 
untuk perikanan yang berkelanjutan, serta meyakinkan para 
nelayan untuk menjadi mitra dalam pengelolaan data. Informasi 
ini tentunya membantu nelayan skala kecil untuk memahami 
tata kelola perikanan. Penelusuran tangkapan juga jelas menjadi 
informasi yang sangat membantu industri perikanan.

Sistem pendataan yang dilakukan MDPI diharapkan bisa menjadi 
rujukan dan bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia. Nantinya 
praktik ini mungkin saja digabungkan dengan sistem electronic 
logbook untuk kapal-kapal besar dan nelayan dengan kapal 
berukuran 10-30 GT yang dikembangkan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. Saat ini ada sekitar 6.000 kapal yang terdata dalam 
e-logbook. 

MDPI memiliki peran besar dalam mendampingi nelayan kecil. MDPI 
menghubungkan nelayan kecil, industri, dan rantai pemasaran. 
Organisasi ini juga mendorong pengelolaan data untuk Fair Trade, 
sertifikasi, dan ketelusuran produk laut. Hal ini sangat jarang 
dilakukan organisasi lain. Peran MDPI di sektor ini merupakan 
bentuk intervensi strategis untuk meningkatkan kapasitas dan 
pendapatan nelayan serta mutu ikan yang ditangkap, khususnya 
tuna. 

Tuna yang merupakan produk ekspor tersebut justru banyak 
ditangkap oleh para nelayan kecil. Jadi, mereka harus diberdayakan 
supaya tidak saja hanya memenuhi standar internasional tapi 
juga memperbaiki kualitas mereka di berbagai sisi. Kita perlu 
mendampingi dan mengawasi sektor ini sehingga para nelayan 
tangkap tuna  yang bisa mendapatkan manfaat terbesarnya. 

M. Zulficar Mochtar Sp
Direktur Jenderal Perikanan 
Tangkap, Kementerian 
Kemaritiman dan Perikanan

Peran MDPI di sektor 
ini merupakan bentuk 
intervensi strategis untuk 
meningkatkan kapasitas 
dan pendapatan nelayan 
serta mutu ikan yang 
ditangkap, khususnya tuna.

“

“

Pengelolaan 
Data untuk 
Nelayan 
Skala Kecil 
Berkualitas

CERITA DARI LAPANGAN

pengelolaan perikanan (WPP) bisa lintas kabupaten 
atau provinsi. Wilayah kerja nelayan kecil melebar 
ke mana-mana. 

Dalam kondisi seperti itu, sangat penting para 
pemangku kepentingan di DMC berembuk 
menentukan langkah-langkah strategis untuk 
membantu mencegah konflik, overfishing, 
dan eksploitasi perikanan. Model pengelolaan 
membantu penyusunan langkah standar yang 
diperlukan untuk perikanan berkelanjutan. 

Konsep kemitraan seperti DMC mendapat 
dukungan pemerintah dan perlu terus 
dikembangkan. Model pengelolaan ini dapat 
membantu mengkalibrasi langkah-langkah efektif 
yang perlu dilakukan untuk pengelolaan perikanan 
berkelanjutan yang lebih baik. 

Pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam DMC 
diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran 
dan masukan bagi pemerintah. MDPI selalu siap 
mendampingi para pemangku kepentingan di 
dalam DMC. Model strategi pengelolaan perikanan 
diharapkan bisa diadopsi pemerintah daerah agar 
bisa semakin mengembangkan kesejahteraan para 
nelayan dan  perikanan tangkap berkelanjutan di 
Indonesia.
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MDPI akan terus bekerja untuk memperluas 
lingkup kerja, memperkuat institusi dan 
kapasitas manusianya. MDPI akan mencapai 
target program, dan memberikan pelayanan 
untuk peningkatan perikanan Indonesia yang 
berkelanjutan.

MDPI akan membangun kapasitas dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
praktik penangkapan ikan yang bertanggung 
jawab (untuk nelayan yang memiliki kapal 
hingga berukuran 30GT) yang diharapkan 
dapat mengantar kesejahteraan komunitas 
melalui keterlibatan para pemangku 
kepentingan. 

RENCANA KE DEPAN

Mata pencaharian komunitas nelayan 
sepanjang pantai yang berkelanjutan, 
serta tata kelola perikanan efektif 
untuk Indonesia.

VISI BARU

MDPI memberdayakan komunitas nelayan 
sepanjang pantai di Indonesia untuk aktif 

berpartisipasi dalam tata kelola perikanan, 
untuk dapat memanfaatkan kesempatan 

pasar, serta untuk meningkatkan 
keberlanjutan mata pencahariannya. 

MISI BARU

MDPI akan terus mengisi celah informasi 
mengenai perikanan tuna dan memberikan 
peluang pemangku kepentingan untuk 
berpartisipasi dalam penciptaan serta 
pelaksanaan ukuran pengelolaan. Hal ini demi 
membantu menjaga secara efektif menjaga 
stok ikan tuna agar terus tersedia serta 
menjaga mata pencaharian para nelayan.

MDPI akan membangun kesadaran pada 
lingkup masyarakat yang lebih luas lagi 
mengenai lingkungan dan isu-isu keselamatan, 
melalui sesi berbagi pengalaman mengenai 
berbagai topik. Termasuk di dalamnya, solusi 
pengelolaan limbah, pelatihan keselamatan di 
laut, serta kesehatan laut dan keberlangsungan 
perikanan. 

TIM KERJA MDPI

“Senang bekerja untuk MDPI. Saya harap 
MDPI dapat selalu berkembang dan dapat 
menjaga visi dan misinya sebagai LSM 
terbesar pada bidang perikanan.”

“MDPI secara konsisten akan mendukung 
nelayan sekala kecil lewat pembangunan 
kapasitas mereka. Saya juga berharap program-
program MDPI dapat berkontribusi pada 
kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan 
menguntungkan nelayan skala kecil.”

“MDPI akan terus menerus 
membawa kebahagiaan pada 

nelayan di seluruh negeri.”

“Saya berharap MDPI akan memiliki sistem perangkat 
lunak terintegrasi yang dapat mengakomodir 

kebutuhan-kebutuhan industri perikanan. Dan 
dalam sepuluh tahun dari sekarang ,MDPI dapat 

menjaga profesionalismenya, serta bekerja di kancah 
internasional dengan donor serta mitra yang banyak.”

ASIS BUTON

AGUSTINA 
NILAM 
RATNAWATI

 I GEDE 
SUJANA EKA 
PUTRA

NOVITA AYU 
WULANDARI

Vessel Registration 
Officer, Pulau Buru

Fair Trade 
Coordinator, 
Maluku Area

Software Engineer, 
Bali

Site Supervisior, 
Manado, North Sulawesi



34 Lautan Kesempatan, Laporan Perkembangan Lima Tahun 35 Lautan Kesempatan, Laporan Perkembangan Lima Tahun

People at MDPI

• Hairul Hadi
• Juchairi Azrin Yusuf
• Muhammad Taeran
• Amrollah

• Drs. Saut Tampubolon
• Deirdre Elizabeth Duggan
• Yasmine Simbolon
• Wildan 
• Eva Stephani Caroline           
    Mangunsong
• A. Riza Baroqi
• I Wayan Widiantara
• Widi Artanti
• Margaleta Margaleta
• Putra Satria Timur

Kantor Pusat MDPI

• Thomas Morre Rodja Aso
• Ida Ayu Adnyani
• Ni Made Artini
• Shanice 
• Wahyu Teguh Prawira 
• I Gede Sujana Eka Putra 
• Santri Dinalhusna
• Moch. Syifa
• Yunita Mardiani
• Ako Prasetyo

• Alief Dharmawan
• Hernot Reits Jon Loudoe
• Agnesia Dau

• Asis Buton
• Untung Ayudia Musli
• Iksan Bessy
• Miun Mudjid
• Onya Debi Sriyanti Ely

• Hendri Heni Tiala, SE

• Anthonius Ado Witin
• Rahman Pelu
• Sufira Audila Morotiya
• Karel Yerusa
• Arroyan Suwarno
• Dewi Nurmala Sari
• Janawi Akebai

• Muh. Alwi
• Sahril

• La Djamali
• Safril Henaulu
• Umi Mandasari Tuasalamony
• Siti Zulaeha
• Bismirkin Hasja Marasabessy
• Maqfir Muhammad Papalia
• Agustina Nilam Ratnawati
• Prayoga Miftahul Huda

• Rui Savier Nunes
• Marwan Adam
• Ridwan Kamarullah, S.Pi
• Novita Ayu Wulandari



produk tuna yang dapat 
ditelusuri 

1.158.327 
MDPI telah berperan 
dalam pengolahan

Kg 

data pendaratan kapal 
(pembongkaran hasil 
tangkapan) pada sistem i-Fish

25.993
MDPI has inputted data of

*Komunitas Fair Trade

35* Komunitas nelayan 
Fair Trade, dan total 

nelayan5.914 
MDPI telah bekerja dengan MDPI telah 

meyakinkan 4 
pelaksana industri 
untuk menggunakan 
TraceTales

MDPI telah bekerja dengan

nelayan 
Fair Trade

non-nelayan

dalam aktivitas-aktivitas 
seperti pendataan, sesi 
berbagi pengetahuan, 
dan dalam kampanye 
memelihara lingkungan793 4.410

CAPAIAN KERJA KAMI
*sampai Desember 2018




