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Sangat menarik membayangkan 
bahwa kami  memulai dari sebuah 
tim kecil lebih dari dua tahun 
lalu dan tumbuh menjadi LSM 
lingkungan yang diakui secara luas 
di Indonesia dan secara global.

Selama tahun lalu, ada banyak 
perkembangan menarik baik dalam 
perikanan internasional maupun 
Indonesia dan ini merupakan waktu 
yang tepat untuk berkontribusi pada 
bidang ini. Menteri Perikanan dan 
Kelautan Indonesia telah memberikan 
penekanan kuat pada keberlanjutan, 
kedaulatan dan kesejahteraan 
perikanan Indonesia dan kami 
mendukung hal ini dan visi Indonesia 
dengan secara khusus fokus pada 
perikanan skala kecil. Perikanan skala 
kecil merupakan sektor yang sangat 
penting dari perikanan Indonesia, 
tetapi telah sering diabaikan di 
masa lalu, sebagian karena kegiatan 
ini bersifat tersebar dan terpencil, 
dengan tingginya jumlah nelayan 
yang terlibat dan kesulitan dalam 

Pesan
Direktur Eksekutif

menangani berbagai masalah 
yang melekat pada sektor ini. 

MDPI bekerja secara kolaboratif       
dengan para mitra, memanfaatkan 
kekuatan pasar untuk melaksanakan 
berbagai program yang tidak 
hanya mendukung pengelolaan 
perikanan yang lebih baik tetapi juga 
meningkatkan kehidupan nelayan 
dan masyarakat. 

Seringkali tampak bahwa hanya 
berita buruk tentang perikanan yang 
menjadi berita utama. Namun, ada 
banyak kisah sukses dan peningkatan 
dan saya dapat mengatakan dengan 
bangga bahwa 2015 adalah tahun 
sangat sukses bagi MDPI. Kami 
memperluas program Perdagangan 
Adil (Fair Trade) ke 16 desa, meliputi 
512 nelayan dan Dana Premium 
yang dihasilkan telah digunakan 
untuk proyek masyarakat seperti 
melengkapi para nelayan dengan 
unit GPS, renovasi masjid dan proyek 
lingkungan seperti pembangunan 
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Para Pembaca,
Merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi 
sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan 
Perikanan Indonesia (MDPI) dan menjadi bagian dari 
organisasi yang semakin berkembang ini.

Pesan Direktur 5

unit pembuangan sampah. Selain 
itu MDPI telah memperkuat 
peranannya sebagai organisasi 
pengumpul data yang disegani dalam 
perikanan skala kecil di Indonesia, 
mendukung pengumpulan data 
yang ditingkatkan yang tidak hanya 
berkaitan dengan data pendaratan 
ikan tetapi juga berkaitan dengan 
data registrasi kapal, data rantai 
pasokan untuk ketertelusuran 
dan tugas sulit pengumpulan 
data guna menentukan dampak 
perikanan tuna terhadap spesies 
langka, terancam dan dilindungi.

Hubungan dengan mitra kami telah 
berkembang tahun ini, khususnya 
hubungan dengan Kementrian Kelautan 
dan Perikanan Indonesia. Hubungan 
kami saat ini dengan industri, donor, 
universitas dan LSM lainnya telah 
diperkuat, tanpa dukungan mereka 
kami tidak akan bisa mencapai tingkat 
kesuksesaan kami saat ini. Kami 
sedang berjuang ke depan dalam hal 
teknologi serta pengembangan dan 
penerapan sistem untuk mencapai 
kepatuhan terhadap persyaratan 

ketertelusuran (traceability) yang 
semakin ketat dalam rantai pasokan 
internasional. Pengembangan 
teknologi tersebut mencakup sebuah 
sistem pengumpulan data berbasis 
aplikasi, sistem ketertelusuran internal 
elektronik untuk pengolah, dll, yang 
akan Anda baca dalam laporan ini. 
Nominasi kami sebagai finalis Seafood 
Champion Vision adalah penghargaan 
atas kerja inovatif dan pencapaian 
kami. Meskipun kami tidak menang, 
kami bangga dinominasikan dan 
dikelompokkan dengan beberapa 
individu dan organisasi paling inspiratif 
yang bekerja menuju keberlanjutan 
makanan laut saat ini.

Komitmen tim kami adalah kunci 
untuk mencapai sasaran kami. 
Kami sangat beruntung memiliki 
tim yang sangat muda, bersemangat 
dan bergairah dan setiap orang 
bekerja di atas dan melebihi harapan 
dengan antusiasme inspiratif.  
Penghargaan khusus kami berikan 
kepada Direktur Program, Momo 
Kochen, yang telah memungkinkan 
tercapainya prestasi 2015. Kami 
telah bekerja keras pada tahun 2015 
dan kami akan terus bekerja keras 
untuk mengintegrasikan pelajaran 
yang kami dapatkan ke dalam 
kegiatan 2016, untuk melanjutkan 
jalan kita menuju perikanan 
skala kecil yang berkelanjutan 
untuk Indonesia dan daerah.

“Masyarakat Senang, Ikan Melimpah!”

Aditya Utama Surono
Direktur Eksekutif 



Memperkuat masyarakat perikanan untuk mencapai 
keberlanjutan dengan memanfaatkan kekuatan pasar.

Kami berjuang agar MDPI menjadi salah satu dari pelaksana 
dan inovator terbaik dari program berbasis lapangan yang 

bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat perikanan 
melalui perikanan berkelanjutan di Indonesia dan daerah.

MISI

VISI
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Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia

Perikanan artisanal skala kecil merupakan fokus 
utama dari pekerjaan MDPI. Kami mendukung 
pengembangan masyarakat perikanan dan rantai 
pasokan perikanan ini melalui berbagai program 
yang mendukung peningkatan ekonomi dan 
stabilitas sosial bagi masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dalam rantai pasokan 
berbagai produk makanan laut dengan mendukung 
industri untuk 'melakukan hal yang benar' terkait 
keberlanjutan, aspek sosial dan tuntutan berbasis 
pasar lainnya.

Aspek penting dari pekerjaan kami adalah 
membangun jaringan dan kemitraan dengan 
berbagai organisasi, seperti universitas nasional 
dan internasional, pemerintah kabupaten, provinsi 
dan pusat, badan pembangunan, LSM, industri 
yang berbasis nasional maupun internasional, dan 
lainnya. Kami berpikir bahwa bersama kita akan 
menjadi lebih kuat dan semakin luas spektrum 
kerja menuju keberlanjutan maka jalan menuju 
arah itu akan lebih cepat dan lebih sukses.

Gambaran MDPI                                                                                                                                            7

Overview of MDPI

MDPI didirikan pada bulan Juli 2013 sebagai 
sebuah yayasan independen yang berfokus pada 
pencapaian kegiatan perikanan bertanggungjawab 
dan berkelanjutan serta berupaya memberikan 
perhatian terus-menerus untuk konservasi sumber 
daya perikanan dan ekosistem Indonesia dan daerah. 

Laporan Tahunan MDPI 2015
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Keberlanjutan Fair Trade KomunikasiPenelitian dan 
Pengembangan

Program 
Perbaikan 
Perikanan

Rantai 
Pasokan

Departemen MDPI 2015

Departemen
MDPI

     Fair Trade 
    dan Masyarakat

Perbaikan
Perikanan

Rantai 
Pasokan

Komunikasi dan 
Pengembangan

Departemen ini bertanggung jawab 
untuk memastikan data berkualitas 
tinggi dikumpulkan dari semua lokasi 
MDPI di Indonesia timur. Saat ini 
departemen mengumpulkan data dari 
perikanan tuna handline, perikanan 
tuna pole and line dan perikanan 
kepiting bakau (lihat peta di halaman 
11). Selain itu, dikumpulkan juga 
data mengenai spesies langka, 
terancam dan dilindungi.

Tanggung jawab utama Departemen 
Keberlanjutan antara lain:

Pengumpulan Data – untuk 
mengelola kegiatan pengumpulan 
data di sejumlah pelabuhan dan 
pantai tempat pendaratan di seluruh 
Indonesia timur, memastikan 
data dikumpulkan sesuai dengan 

protokol khusus spesies dan alat 
tangkap serta mematuhi metodologi,  
peraturan dan persyaratan baik 
nasional dan internasional. 
Departemen ini terus memantau dan 
meningkatkan kualitas data.  

Keterlibatan dan ko-manajemen 
– untuk terlibat dengan para 
pemangku kepentingan di masing-
masing lokasi di lapangan, 
yang fokus pada pembangunan 
hubungan baik. Melalui Komite 
Manajemen Data (DMC), 
departemen ini mendukung para 
pemangku kepentingan lokal 
untuk berkolaborasi meningkatkan 
pemahaman tentang status 
stok, implikasi regulasi dan 
pengembangan langkah-langkah 
manajemen provinsi.

Departemen Keberlanjutan                                                                                                                                    
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Departemen Keberlanjutan membentuk inti 
dari kegiatan-kegiatan MDPI. Departemen 
ini telah tumbuh pesat, berkembang dalam 
hal jumlah petugas lapangan, lokasi dan  
keragaman data yang dikumpulkan.

Departemen Keberlanjutan

2016

Laporan Tahunan MDPI 2015
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 NTB NTT

MALUKU

Toli-toli

Assilulu

Seram
Buru
Utara

Buru
Selatan

Lombok Timur Kupang

Bone

Banyak dari perikanan Indonesia 
didefinisikan sebagai "miskin data", 
termasuk perikanan skala kecil, yang 
terdiri lebih dari 90 persen armada 
penangkapan ikan Indonesia. Sering 
terjadi kekurangan informasi penting 
untuk memastikan keberlanjutan 
jangka panjang dari sumber daya dan 
mata pencaharian.
 
Awalnya dikembangkan untuk 
madidihang handline, I-Fish telah 
diperluas untuk mencakup tuna 
pole and line, kepiting bakau, 
rajungan serta kakap dan kerapu, 
dengan berbagai LSM bekerja secara 
spesifik pada setiap spesies (MDPI 
mengerjakan tuna pole and line dan 
handline serta kepiting bakau).
 
Sementara sistem statistik 
perikanan nasional Indonesia 
menyediakan informasi tentang 
produksi perikanan nasional, sedikit 
yang diketahui mengenai tingkat 
dan lokasi upaya penangkapan atau 

status stok ikan individu, khususnya 
untuk perikanan skala kecil.

I-Fish dikembangkan sebagai sarana 
untuk mengatasi kekurangan data dari 
perikanan skala kecil. Sistem I-Fish 
terdiri atas database daring (online) 
untuk data sampel pelabuhan, protokol 
pengumpulan data khusus spesies 
dan alat tangkap ikan serta Komite 
Manajemen Data provinsi untuk 
kolaborasi pemangku kepentingan.
 
Sistem I-Fish adalah sarana kuat untuk 
ko-manajemen perikanan skala kecil di 
Indonesia dan untuk mengumpulkan 
data dari perikanan yang secara 
historis miskin data. Tim Fasilitator 
Keberlanjutan yang sangat terlatih 
melakukan pengambilan sampel 
data I-Fish di lokasi kerja MDPI di 
seluruh Indonesia timur. Lokasi dipilih 
berdasarkan hubungan dengan mitra 
industri proaktif yang bersedia terlibat 
dalam pendekatan berkelanjutan.
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I-FISH: PENGUMPULAN DATA

Tempat Pengumpulan Data                    
(kabupaten)

Jumlah Kapal Terdaftar 
dalam Program                                           

orang
38Petugas Lapangan  

(Koordinator Keberlanjutan 
— Fasilitator Keberlanjutan)

25
orang

12
tempat tempat

22

609
kapal kapal

825

Departemen Keberlanjutan                                                                                                                                    
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Lokasi Pole & Line baru tahun 
2016 kerjasama dengan AP2HI

Jumlah pendaratan tersampling 2015 

Lombok Timur: 802
Kupang: 196
Tolitoli: 172
Bone: 155

Buru Utara: 1667
Assilulu: 166
Buru Selatan: 318
Seram: 574

Perikanan Indonesia dianggap 
“miskin data”, khususnya 
perikanan skala kecil.  
I-Fish dikembangkan untuk 
mengatasi masalah ini.

20152014



Komite Manajemen Data (DMC)
I-Fish merupakan jalan bagi 
para pemangku kepentingan 
perikanan untuk bekerjasama 
dan berkolaborasi dalam kegiatan 
pengumpulan data dan pengelolaan 
sebuah perikanan khusus. Anggota 
DMC terdiri atas pejabat pemerintah 
pusat dan daerah, pemangku 
kepentingan universitas, pemangku 
kepentingan swasta dan perwakilan 
LSM. Ketua Komite adalah Kepala 
Bagian Perikanan Tangkap dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan 
provinsi. Sampai saat ini tiga DMC 
provinsi telah dibentuk: satu di 
Nusa Tenggara Timur (NTT-2015); A

sis, Fasilitator Keberlanjutan 
kami dari Buru Utara, bercerita 
tentang pendekatannya 
kepada nelayan di masyarakat 

tempat dia bekerja. Merupakan suatu 
kehormatan dapat membahas apa yang 
terjadi di laut dengan para nelayan. 
Mengembangkan hubungan kuat dengan 
para nelayan sangat penting untuk 
pengumpulan data yang baik. Kantor kami 
terletak sangat dekat dengan tempat 
pendaratan dan kampung nelayan dan 
kami berinteraksi dengan nelayan tidak 
hanya selama pengumpulan data tetapi 
sepanjang hari. Kadang kami keluar 
bersama dan mengobrol dengan mereka, 
biasanya sambil berbagi kopi dan rokok.

Selama percakapan inilah kepercayaan 
dan penerimaan nelayan terhadap 
pengumpulan data terbangun. Mereka 
mulai menyadari bahwa kami sedang 
mencoba membantu perikanan mereka 
dan pengelolaan dari hal ini adalah 
dengan memahami hasil tangkapan 
mereka. Kami juga menyadari betapa 
para nelayan bergairah terhadap mata 
pencaharian mereka selama percakapan 
informal ini berlangsung. Para nelayan 
menceritakan perjalanan mereka, 

misalnya, kawanan besar ikan paus yang 
mereka lihat, ketika mereka terjebak 
dalam badai besar, dan saat mereka 
menangkap ikan yang sangat besar...

Seiring bertumbuhnya hubungan 
maka menjadi lebih mudah untuk 
mendiskusikan berbagai topik seperti 
peraturan baru dan isu keberlanjutan. 
Nelayan skala kecil sering seringkali 
hanya tahu sedikit tentang peraturan 
baru. Kami bisa menjadi titik kontak 
pertama mereka dalam isu penting 
ini, membantu menjelaskan apa arti 
peraturan bagi mereka, menjelaskan 
kewajiban mengisi logbook, 
meningkatkan kesadaran konservasi 
spesies langka, terancam dan dilindungi, 
pentingnya registrasi kapal dan 
penanganan tuna yang baik. Dengan 
membina hubungan tersebut kami 
telah menjadi anggota masyarakat yang 
diterima dan titik kontak pertama ketika 
nelayan memiliki pertanyaan mengenai 
kegiatan mereka dari sudut pandang 
keberlanjutan atau peraturan. Kami telah 
berteman baik dengan para nelayan dan 
kami berkomitmen untuk mendukung 
kegiatan mereka sebaik mungkin. 

satu di Nusa Tenggara Barat (NTB 
– 2013); dan satu di Maluku (2014). 
Pada tahun 2015 rapat komite 
diselenggarakan antara bulan 
Februari-Maret dan September-
November. Lokakarya tambahan 
juga diadakan secara bersamaan 
dengan DMC. Contoh, DMC terbaru di 
Maluku mengadakan sebuah diskusi 
kelompok terarah (FGD) bersama 
nelayan tentang pengumpulan 
data dan sebuah lokakarya berbagi 
data dengan masukan penting 
dari mitra dari departemen 
perikanan tingkat nasional.
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I-FISH: KOMITE MANAJEMEN 
DATA (DMC)

Enumerator Berinteraksi dengan Nelayan

Departemen Keberlanjutan                                                                                                                                    
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Komite Manajemen Data
(DMC) Maluku

Laporan Tahunan MDPI 2015
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Pencapaian Utama dari Departemen Keberlanjutan pada Tahun 2015:H
ari kami dimulai dengan 
berbincang bersama mitra 
industri kami, baik pemasok 
atau pengolah, untuk 

mengidentifikasi apakah dan kapan 
akan ada kapal mendarat hari ini.

Kami menyiapkan form pengumpulan 
data, protokol dan buku kecil 
identifikasi spesies yang siap untuk 
dibawa ke dermaga jika dan ketika kapal 
mendarat, sehingga kami dapat segera 
memulai pengumpulan data dan tidak 
memperlambat proses bongkar muat.

Ketika kapal mendarat semua bekerja 
di dek! Kami mewawancarai kapten 
mengenai rincian perjalanan, kami 
mengukur berat individu ikan dan 
menggunakan metode sub-sampling 
untuk sekaligus memantau panjang 
ikan. Semua informasi ini dikumpulkan 
pada kertas form pengumpulan data. 
Kami juga melakukan wawancara 

terhadap sebagian kapal yang mendarat 
terkait interaksi mereka dengan spesies 
langka, terancam, dan dilindungi.

Begitu semua kegiatan bongkar muat 
selesai, kami kembali ke kantor dimana 
kami memasukkan data ke dalam lembar 
excel dan mengunggahnya ke I-Fish.

Sebagian besar dari kegiatan sehari-
hari kami termasuk membangun 
hubungan dengan para pemangku 
kepentingan industri, untuk 
meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman tentang keberlanjutan 
perikanan di masyarakat.

Untuk membangun hubungan dengan 
masyarakat luas kami juga semakin 
terlibat dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan yang berorientasi sosial 
di lapangan ... tujuan kami pada 
akhirnya adalah Masyarakat Senang, 
Ikan Melimpah! 

14 Sustainability Department 15

 Pelatihan Pengawas Lapangan — Februari, Ambon: enam pengawas 
lapangan baru dilatih untuk penugasan di Seram, Buru Selatan, Buru 
Utara,  Larantuka,  Kaimana  dan Sorong. 

 Pelatihan Pengawas Lapangan & Fasilitator Keberlanjutan — Oktober, Bali: 
pelatihan satu minggu untuk semua petugas lapangan (>40 orang)  mencakup 
topik  tentang identifikasi spesies, keterampilan mewawancarai nelayan, latar 
belakang keberlanjutan, sertifikasi, Perdagangan Adil (Fair Trade), analisis 
data, prosedur operasional dan keuangan, Bahasa Inggris dan banyak lagi.

 Pengawas Lapangan berkualitas direkrut untuk memimpin tim lapangan
 Perluasan daerah, lokasi dan kualitas pengumpulan data: Buru Selatan, Seram, 

Bitung, Tolitoli, Larantuka, dan Sorong merupakan daerah tambahan.
 Perluasan ruang lingkup pengumpulan data dari yang hanya didominasi tuna 

handline kemudian mencakup juga tuna pole and line dan kepiting bakau.
 Peningkatan pemahaman di antara para mitra tentang pelaksanaan 

program Perdagangan Adil (Fair Trade).
 Mengimplementasikan protokol pengambilan sampel pelabuhan yang 

baru diperbarui untuk pengumpulan data I-Fish.
 Penyelengaraan enam rapat DMC, dua rapat masing-masing di NTB,  

NTT dan Maluku. 

Suatu Hari di Kehidupan Seorang Enumerator
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Pada bulan Oktober 2014 perikanan 
tuna handline Maluku mendapat 
sertifikasi tingkat awal. Proses 
sertifikasi adalah sistem enam 
tahunan, dengan perbaikan terus-
menerus dan audit pihak ketiga 
diperlukan setiap tahun. Makanan 
Laut bersertifikat Fair Trade pertama 
di dunia, dalam hal ini mandidihang, 
sekarang tersedia di lebih dari 1.200 
toko Safeway di seluruh AS, dan dapat 
dikenali dengan logo Fair Trade USA.

Fair Trade berbeda dari sertifikasi 
makanan laut lainnya. Tidak hanya 
fokus pada keberlanjutan sumber 
daya tetapi juga mendukung 
peningkatan secara sosial di 
masyarakat dan rantai pasokan. 
Standar ini mempertimbangkan 
hubungan pemangku kepentingan; 
lingkungan; dampak kegiatan 
perikanan pada lingkungan; metode 

Fair Trade Department

penangkapan ikan; pencatatan hasil 
tangkapan ikan; ketertelusuran; 
pabrik dan pekerjanya, standar 
sosial, keselamatan di tempat kerja, 
dsb. Sedangkan pemegang sertifikat 
dan mitra pelaksana (dalam hal ini 
MDPI) memerlukan masukan yang 
kuat, penekanan besar terletak 
pada pemberdayaan nelayan dan 
masyarakat. Standar ini bertujuan 
untuk memastikan bahwa dari waktu 
ke waktu proporsi pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban program 
yang semakin besar ada pada 
komunitas nelayan. Hal ini untuk 
kepentingan nelayan tersebut, 
yang bergantung pada hasil 
tangkapan madidihang sebagai mata 
pencaharian, bahwa keberlanjutan 
sumber daya dipertahankan dalam 
jangka panjang dan program 
ini bertujuan mengajarkan hal 
tersebut kepada mereka.

Laporan Tahunan MDPI 201516

Pada tahun 2014, MDPI menjadi mitra pelaksana 
untuk proyek percontohan Pertama dari Fair Trade 
USA–SEAFOOD, di mana Coral Triangle Processors 
— sebuah pengolah dan juga eksportir Madidihang 
adalah klien/pemegang sertifikat.

17Departemen Fair Trade

PENGOLAH/  
DISTRIBUTOR 

PEMBELI

Fair Trade USA

KONSUMEN

Harta Samudra dan Coral 
Triangle Processors 
menyiapkan dan mengemas 
ikan untuk diekspor ke 
berbagai negara konsumen.

Pengecer dan penyedia 
layanan makanan, 
Safeway  memberi  
label dan menjual 
produk bersertifikasi 
Fair Trade. 

Melacak pencairan Dana 
Premium dan memantau 
proyek pengembangan 
masyarakat nelayan

Seluruh sistem ini diaudit 
setiap tahun oleh pihak 
ke-3 yakni Badan Penilai 
Kesesuaian Independen  

Membuat keputusan 
pembelian. Dengan 
membayar sedikit lebih 
untuk produk, dana 
pemium diinvestasikan 
kembali ke dalam 
masyarakat produsen.

NELAYAN

NELAYAN

DANA
          PREMIUM

Nelayan handline 
Maluku menangkap 
tuna dan memenuhi 

standar Fair Trade.

Melaksanakan program 
peningkatan dan secara 
demokratis memutuskan 
bagaimana dana premium 
diinvestasikan dalam 
pengembangan masyarakat.

Perikanan
Fair Trade

Aliran  
Barang dan 

Dampak
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Program Fair Trade awalnya hanya 
ada di Maluku, Lumbung Ikan 
Indonesia (julukan provinsi yang 
kaya akan sumber daya perikanan), 
dengan dua desa di Buru dan 
Kepulauan Ambon, empat Asosiasi 
Nelayan didirikan dan sekitar 150 
nelayan mengikuti program ini 
untuk audit awal pada tahun 2014. 
Untuk audit kedua pada tahun 2015, 
dengan perluasan program sampai 

ke Sulawesi Tengah (Toli-toli) dan 
Maluku (Seram), jumlah nelayan 
meningkat pesat: dua provinsi, 16 
desa, 27 Asosiasi Nelayan dan 512 
nelayan (lima kabupaten dan empat 
Komite Fair Trade). Semua lokasi 
tersebut mendapat sertifikasi Fair 
Trade dalam proses audit 2015.
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NORTH BURU SOUTH BURU AMBON TOLI-TOLISERAM

MALUKU
SULAWESI
TENGAH

171 nelayan;
5 asosiasi 
nelayan;  
3 desa;
1 Komite  
Fair Trade.

128 nelayan;
5 asosiasi 
nelayan;  
5 desa;
1 Komite  
Fair Trade.

91 fishermen;
7 asosiasi 
nelayan;  
2 desa;
1 Komite  
Fair Trade.

84 fishermen;
5 asosiasi 
nelayan;  
5 desa.

38 fishermen;
1 asosiasi 
nelayan;  
1 desa;
1 Komite  
Fair Trade.

nelayan
mengikuti Program 

Fair Trade untuk 
audit tahunan  

pada 2015

512 171

128

91

84

38
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Setelah berhasil meraih sertifikasi, 
produk dapat dijual dengan memakai 
logo Fair Trade USA dan nelayan 
menerima insentif, bernama 
Dana Premium. Dana Premium 
dihitung sebagai persentase dari 
harga ikan setelah proses bongkar 
muat. Sebesar 70% dari dana ini 
dapat digunakan untuk berbagai 
proyek masyarakat dan 30% harus 
digunakan untuk proyek lingkungan. 
Dari sertifikasi awal pada bulan 
Oktober 2014 hingga Desember 2015, 

lebih dari 145 ton produk Fair Trade 
telah diekspor dengan lebih 
dari Rp. 720 juta (~50,000 USD) dan 
dana premium dikembalikan ke 
masyarakat. Beberapa proyek yang 
telah dihasilkan dari dana premium 
antara lain pembangunan masjid, 
pembangunan unit pembuangan 
sampah, penanaman hutan bakau, 
dan pendirian koperasi di salah satu 
kelompok masyarakat.

Produk FT yang diekspor oleh 
Komite FT 2014-2015

Premium yang diterima oleh 
Komite FT 2014-2015

100

Dalam (Ribu) 
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Assilulu Buru 
Selatan

Buru
Utara

Seram

80
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20

0

500

Dalam (Juta)    
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Assilulu Buru 
Selatan

Buru
Utara

Seram

400
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100

0
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Pencapaian Utama Departemen Fair Trade pada Tahun 2015: 

20

Pendidikan Anak

120100806040200

Koperasi

Pengumpulan Data

Keselamatan & Kesehatan Nelayan

Biaya Relokasi Tempat Penangkapan Ikan

GPS

Dana Duka / Sakit

Infrastruktur Desa 

Operasional / Dadakan 

Penanaman Pohon

Ketertelusuran Produk 

Kualitas Produk 

Infrastruktur Jalan 

Seragam

Pengelolaan Sampah

Kategori Premium
(rencana proyek, proyek yang sedang 
berlangsung dan telah direalisasikan)

Dalam (Juta) Rupiah                          

Assilulu Buru
Utara

Buru
Selatan
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 Perluasan program Fair Trade untuk menyertakan >500 nelayan yang 
secara resmi bersertifikasi Fair Trade.

 152 Pertemuan Rutin Asosiasi Nelayan.
 13 Rapat Komite Fair Trade.
 Pelatihan “Pengenalan Fair Trade” untuk staf baru dan pengepul 
 10 sesi pelatihan Keselamatan di Laut.
 10 sesi pelatihan Pertolongan Pertama.
 10 sesi pelatihan Navigasi Laut.
 Kampanye spesies langka, terancam, dan dilindungi untuk 25 Asosiasi 

Nelayan dan tiga kampanye spesies langka, terancam, dan dilindungi  
untuk anak-anak setempat.

 Empat sesi “Pengenalan Fair Trade” di pabrik pengolahan ikan terkait. 
 “How to build your premium plan” training for Fisher Associations.
 Pelatihan “Bagaimana membuat rencana premium Anda” untuk  

Asosiasi Nelayan.
 Pelatihan Pengumpulan Data untuk Asosiasi Nelayan dan para petugas 

Komite Fair Trade.
 Pelajaran Penyegaran tentang Standar Fair Trade.
 Dua pelatihan “Kualitas Ikan” untuk nelayan dan pengepul.
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Tujuan kami adalah untuk mendukung 
para pemangku kepentingan dari 
seluruh rantai pasokan pada aspek 
terkait dengan memproduksi produk 
yang transparan, tertelusuri dan 
berkualitas tinggi. Pada tahun 2015 ada 
dua proyek utama (IFITT dan NWO), 
dengan dukungan yang diberikan 
untuk tiga proyek lain yang lebih kecil 
(Chain of Custody, PVR dan mFish).

Meningkatkan Informasi Perikanan 
dan Ketertelusuran untuk Tuna (IFITT)

IFITT bertujuan untuk menciptakan 
sistem ketertelusuran yang 
berhadapan langsung dengan 
konsumen (consumer-facing 
traceability) berdasarkan pada 
produksi perikanan dan data 
perdagangan yang kuat. IFITT 
bertujuan untuk memperoleh 
data yang dapat memungkinkan 
pemerintah untuk meningkatkan 
pengelolaan perikanan tuna dan 
memastikan ketertelusuran dan 

Departemen Rantai Pasokan

keamanan makanan laut.  
Ada tiga mitra kolaborasi di IFITT: 
Universitas dan Pusat Penelitian 
Wageningen (WUR) sebagai tim 
manajemen dan koordinasi utama; 
MDPI sebagai tim pelaksana yang 
bertanggung jawab atas koordinasi 
dan manajemen di Indonesia; dan 
ThisFish sebagai konsultan teknis 
yang bertanggung jawab atas aspek 
database dan user interface dari 
sistem informasi. Proyek IFITT 
dimulai pada Januari 2014 dan akan 
berakhir pada Desember 2016.

Ada tiga lokasi percontohan, dua 
fokus pada tuna handline (pasar 
tuna beku) dan satu fokus pada tuna 
pole and line (pasar tuna kaleng). 
Para mitra rantai pasokan dari 
proyek percontohan ini adalah: PT. 
Era Mandiri Cemerlang, Jakarta 
(handline), PT. Harta Samudra, Ambon 
(handline) dan PT. Sinar Pure Food 
International, Bitung (pole and line).
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Departemen Rantai Pasokan fokus untuk terlibat 
dan mendukung sektor swasta dalam industri 
makanan laut dari nelayan ke konsumen pada topik 
ketertelusuran serta keamanan dan kualitas makanan.

Pada tahun 2015, sebanyak 1.142 ton 
bahan baku ikan tuna dari mitra 
handline dan pole and line IFITT 
dapat ditelusuri dan bersumber dari 
lima Wilayah Pengelolaan Perikanan 
(WPP-RI): 573, 713, 714, 715 dan 716.

 Sebanyak 215 ton dari produk tuna 
loin ini diekspor dari Maluku melalui 
kode tertelusuri yang ditampilkan 
pada kemasan dan dapat ditelusuri 
melalui situs web Thisfish. 

Total Bahan Baku Ikan Tuna Tertelusuri 
dibawah Proyek MDPI untuk 2015 per WPP-RI

WPP-RI 573

WPP-RI 712
WPP-RI 714

WPP-RI 716

WPP-RI 717

WPP-RI 718

WPP-RI 
711 WPP-RI 

715

WPP-RI 
572

WPP-RI 
571

WPP-RI 
713

107,703

85,808

495,644

424,063

28,620
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Gambar: Screen shot dari sebuah produk Fair Trade terselusuri yang berasal dari  
WPP-RI 715. Gunakan kode 7 digit, C223901, untuk mencoba menelusuri sendiri di 

www.thisfish.info dan lihat info apa saja yang tersedia untuk konsumen.
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Inovasi teknologi menuju 
keberlanjutan dalam rantai pasokan 
tuna Indonesia (NWO – Organisasi 
Belanda untuk Penelitian Ilmiah)

Selain program IFITT, tantangan 
penyediaan informasi yang memadai 
untuk pengelolaan perikanan, bisnis, 
dan nelayan diidentifikasi oleh 
proyek NWO kami. Proyek "Inovasi 
teknologi menuju keberlanjutan 
dalam rantai pasokan tuna 
Indonesia" telah mengidentifikasi 
kebutuhan kemajuan teknologi 
untuk mempertahankan daya 
saing di bidang pengembangan 
ketertelusuran. Proyek ini bertujuan 
untuk mengembangkan perangkat 
Teknologi Berbasis Ketertelururan 
(Traceability Based Technology/

TBT) yang menciptakan pertukaran 
informasi dua arah antara nelayan, 
pengolah dan pedagang Indonesia, 
membantu menghubungkan nelayan 
dengan informasi perikanan dan 
pasar global, serta membantu 
pengolah dan pedagang untuk 
memenuhi kebutuhan informasi 
dari daerah pengimpor. Percontohan 
proyek ini sedang dilaksanakan di 
Maluku dan Vietnam, sejak Mei 2015 
sampai November 2016.

Diagram di bawah menunjukkan 
berbagai mitra teknologi yang 
sedang bermitra dengan MDPI 
untuk pelaksanaan proyek NWO 
dan deskripsi singkat mengenai 
teknologi yang terlibat. 

Departemen Rantai Pasokan    25

SPOT TRACE
Sistem berbasis 
GPS, yang bertujuan 
memverifikasi lokasi 
penangkapan ikan dan 
berkontribusi pada 
pemantauan kapal 

ECOTRUST 
CANADA
Sistem 
Pengamatan 
Ketertelusuran 
Tally-O

THISFISH
Consumer facing 
traceability, konsumen 
dapat menelusuri ikan 
dari piring sampai ke 
masyarakat nelayan

POINT 97
Aplikasi ‘Dock’ untuk 
pengumpulan data 
elektronik untuk
menggantikan 
enumerasi kertas

SMITHSONIAN
Our Fish App — 
Perangkat monitor 
hasil tangkapan 
untuk pembeli + 
koperasi 

Inovasi 
Ketertelusuran

Untuk 
Perikanan 
Skala Kecil 
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Chain of Custody Fair Trade  
(CoC Fair Trade)

Departemen Rantai Pasokan 
mendukung rantai pasokan Fair 
Trade pertama untuk tuna liar yang 
tertangkap dengan mengembangkan 
sistem ketertelusuran untuk 
memastikan produk Fair Trade 
berasal dari sumber bersertifikasi 
dan bahwa tidak ada campuran 
produk tidak bersertifikasi. Sistem 
ketertelusuran ini juga membantu 
penghitungan Dana Premium untuk 
setiap Asosiasi Nelayan bersertifikasi.

Untuk mengimplementasikan CoC 
semua pelaku dalam rantai pasokan 

harus setuju menerapkan sebuah
sistem terkoordinasi dan 
menyediakan sarana verifikasi 
sepanjang transaksi rantai pasokan, 
seperti, transportasi, pengolahan, 
pengemasan dan pelabelan semua 
produk Fair Trade.

Pada tahun 2015, hampir 72 ton produk 
tuna Fair Trade bersumber dari 26 
Asosiasi Nelayan Fair Trade di empat 
wilayah di Maluku. MDPI memastikan 
implementasi sistem, mengidentifikasi 
masalah dan memelihara catatan 
neraca masa dari semua transaksi 
produk. Selain itu, MDPI dapat 
memverifikasi data pendaratan dan 
kepatuhan terhadap sistem.
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Proses diaudit
oleh Fair Trade

 

ASOSIASI 
NELAYAN

PEMBELIMencatat hasil 
tangkapan di log 
harian nelayan; 
menandai loin 
individu dengan 
penanda FT; 
penerimaan  
dua arah.

Melakukan 
audit data 
dan dokumen; 
menghitung 
permium 
Fair Trade; 
pembayaran 
premium ke 
asosiasi nelayan. 

PEMASOK
Ikan FT dicatat 
di log harian 
pemasok; sistem 
faktur mengikuti 
alur ikan dari 
pemasok sampai 
ke pengolah.

PENGOLAH
Ikan FT dan non 
FT yang masuk 
dipisahkan melalui 
pengolahan dan 
pengemasan; data 
Produksi Internal; 
penyelesaian 
dokumen pengiriman.

ASOSIASI  
NELAYAN

PEMASOK
PENGOLAH

PEMBELI
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Register Kapal Proaktif (PVR)

International Seafood Sustainability 
Foundations (ISSF) PVR pada awalnya 
dikembangkan untuk memberikan 
pemilik kapal kesempatan untuk 
mengidentifikasi diri sebagai peserta 
aktif dalam upaya keberlanjutan 
perikanan. PVR juga membantu 
validasi informasi untuk para pembeli 
tuna dan para pemangku kepentingan 
terkait, menyoroti komitmen dari 
setiap kapal untuk memperbaiki 
praktek penangkapan ikan tuna. 
Sampai saat ini PVR terutama 
digunakan oleh perikanan pukat cincin 
besar, dengan sedikit fokus pada kapal 
skala kecil. MDPI, bersama dengan 
ISSF, Asosiasi Perikanan Pole and line 
dan Handline Indonesia (AP2HI), dan 
International Pole and Line Foundation 
(IPNLF), mengawali pelaksanaan 
proyek percontohan di Indonesia.

Proyek ini bertujuan 
mengidentifikasi apakah nelayan 
skala kecil dari perikanan tuna 
handline dan pole and line di 
Indonesia timur bisa menggunakan 
sistem PVR dengan cara yang 
sama seperti kapal skala besar. 
Proyek percontohan dilaksanakan 
di lima perusahaan anggota AP2HI 
di wilayah Maluku dan Bitung. 
Perusahan tersebut adalah: PT. Aneka 
Sumber Tata Bahari (ASTB, Maluku);  
PT Harta Samudera (Maluku);  PT. 
Chenwoo Fishery (Bitung); PT. 
Nutrindo Fresfood Internasional 
(Bitung); dan PT. Bintang Mandiri 
Bersaudara (Bitung). Lebih dari 
500 kapal terdaftar pada database 
kapal AP2HI dan >10 dari jumlah ini 
bisa dilihat di situs web ISSF PVR. 
Pekerjaan masih sedang dilakukan 
untuk mendaftarkan sisa kapal 
dalam program.

Chain of Custody Fair Trade 
(CoC Fair Trade)

Departemen Rantai Pasokan
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Pencapaian Utama dari Departemen Rantai Pasokan pada tahun 2015:

 Sistem Chain of Custody dikembangkan di Maluku untuk mendukung 
transparansi dalam rantai pasokan Fair Trade dan membantu nelayan 
untuk menerima Dana Premium.

 Sebanyak 72 ton produk Fair Trade bersumber dari Maluku dan dikirim 
ke Amerika Serikat dengan melampirkan kode ThisFish yang dapat 
ditelusuri konsumen.

 Data produksi dari proyek IFITT dipresentasikan dalam rapat Komite 
Manajemen Data (DMC) di NTB dan Maluku

 Rapat dua tahunan tim IFITT dilaksanakan di New Orleans, Amerika 
Serikat, dan di Belanda.

 Proyek NWO dimulai, penilaian lokasi dilakukan dan EcoTrust Canada, 
Point 97, Spot Trace dan Smithsonian dipilih sebagai mitra penyedia 
teknologi untuk pelaksanaan poyek.

 Kelompok Diskusi Terarah (FGD) dengan nelayan, pemasok dan pejabat 
pemerintah mengenai ketertelusuran.

 12 kapal pole and line dan 546 kapal handline dari Maluku dan Sulawesi 
Utara terferivikasi dibawah PVR

 Mewakili MDPI pada KTT Makanan Laut (Seafood Summit) di New 
Orleans, membawakan presentasi pada panel tentang ketertelusuran: 
“Status of Traceability between the Global North and South: Why the 
Disparity; Levers to Improve”.

M
obile-Fish atau mFish 
iadalah pendekatan 
teknologi mobile, didukung 
oleh Departemen Luar 

Negeri Amerika Serikat, yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan nelayan 
dan meningkatkan keberlanjutan 
perikanan di seluruh dunia. Sebuah 
ponsel pintar dengan platform mFish 
berisi beberapa aplikasi, masing-masing 
menciptakan data yang berguna 
untuk nelayan atau meningkatkan 
konektivitas dan keselamatan nelayan 
saat di laut. MDPI, bersama para 
mitra seperti Tone, 50 in 10, Poin 97, 
Pelagic Data Systems dan Future of 

Fish menyelenggarakan percontohan 
sistem ini di lokasi kami di Lombok 
Timur pada bulan Maret-Mei 2015 
dengan tujuan mengidentifikasi 
kelayakan pembangunan teknologi 
skala luas dalam perikanan skala kecil di 
Indonesia. Percontohan ini mencakup 
penyebaran tiga jenis teknologi: 
Ponsel pintar dengan platform mFish, 
Sistem VMS mini oleh Pelagic Data 
Systems dan sebuah aplikasi elektronik 
pemantau sisi pelabuhan, Dock, yang 
dikembangkan oleh Point97. Baca 
laporan untuk informasi lebih lanjut  
http://www.50in10.org/mfish-alpha-
pilotfinal-report/ 

Mobile Fish (mFish)

Departemen Rantai Pasokan
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Pengembangan dan penggunaan           
I-Fish oleh para pemangku 
kepentingan adalah fokus utama 
departemen ini. Sasarannya adalah 
membuat situs web I-Fish dan data 
yang tersimpan di sana dapat lebih 
mudah diakses dan digunakan 
oleh berbagai jenis pemangku 
kepentingan, yang memungkinkan 
data untuk membantu pengembangan 
pengelolaan perikanan berkelanjutan 
di Indonesia. Sasaran ini dicapai 
dengan mendukung inisiatif 
pemerintah, seperti Pengembangan 
Strategi Panen, yang melibatkan 
siswa magang setiap tahun, 
mengembangkan fungsi komunikasi 

Departemen Penelitian 
dan Pengembangan

dan pelaporan serta menganalisis data 
untuk menggarisbawahi informasi 
yang terkandung di dalamnya.

Pengembangan I-Fish
I-Fish dikembangkan oleh 
program USAID IMACS pada tahun 
2012 sebagai wadah kerjasama 
pengambilan sampel pelabuhan 
dari perikanan tuna skala kecil. 
Sejak tahun 2012 jumlah tempat 
pengumpulan data dan pengguna 
telah meningkat, yang mana 
membutuhkan pembaruan format 
dan penambahan fungsi-fungsi baru. 
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Departemen Litbang merupakan tambahan 
baru pada struktur MDPI tahun 2015. 
Departemen ini bekerjasama erat dengan tiga 
departemen program (Keberlanjutan, Rantai 
Pasokan dan Fair Trade), mencari jalan untuk 
mengembangkan dan mendukung kegiatan 
program sambil mengkomunikasikan berbagai 
program MDPI kepada khalayak ilmiah.
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Banyak kemajuan yang telah dibuat 
tahun ini bersama I-Fish:

 Protokol pengumpulan data  
telah diperbarui dan bisa

 diunduh dari website.
 Protokol dan bahan pelatihan 

enumerator tersedia untuk 
diunduh dari situs web.

 Banyak pilihan dokumen sumber 
daya dan panduan ID yang  
tersedia di situs web.

 Form excel untuk pengumpulan 
data telah diperbarui dan ‘langkah 
keamanan’ ditambahkan untuk 
mendukung kualitas data, misalnya 
ketika memasukkan data panjang 
ikan, hanya ukuran 70-200 cm yang 
bisa dimasukkan.

 Sebuah forum sedang 
dikembangkan, dan akan 
diluncurkan awal 2016. Forum ini 
akan memungkinkan pengguna 
sistem untuk mendiskusikan 
berbagai topik terkait perikanan dan 
manajemen tuna, dan menerima 
saran dari pengguna lain.

 Kode Pengidentifikasi Kapal 
(VIC) dikembangkan untuk 
kapal.

 Laporan otomatis khusus 
pemangku kepentingan 
sedang dikembangkan, yang 
menggabungkan umpan 
balik dari para pemangku 
kepentingan berbentuk draf.

 Bagian akses data interaktif 
dikembangkan dan siap 
diluncurkan pada tahun 2016.

 Saat ini situs web secara 
keseluruhan sedang 
ditransformasi agar lebih  
mudah digunakan.

 Versi elektronik dari 
pengumpulan data I-Fish 
sedang diujicobakan pada 
sebuah aplikasi, Dock, yang 
dikembangkan oleh Point 97  
dan sedang dipercontohkan  
di 2 lokasi MDPI.
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Pim Boute – Groningen
Pim adalah seorang mahasiswa yang mengerjakan tesis 
dengan MDPI dari Oktober 2014 - Februari 2015. Studinya 
berfokus pada identifikasi dan pencatatan aktivitas 
penangkapan ikan terpantau dan tidak terpantau di dua 
lokasi, Pulau Lombok dan Pulau Buru.

Isnanisa Woro Charity (Nienis) – Sekolah Tinggi Perikanan
Nienis menyelesaikan magang dengan MDPI dari Februari - 
Mei 2015, berbasis di Oeba, Kupang. Studinya berfokus pada 
status penangkapan tuna skala kecil di Oeba, Kupang, dalam 
kaitannya dengan pendekatan Aplikasi Ekosistem terhadap 
Pengelolaan perikanan, EAFM. Dia menggunakan kombinasi 
wawancara pemangku kepentingan dan pengumpulan data 
sampel pelabuhan untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
Secara keseluruhan hasil Kupang menjanjikan, dengan sebagian 
besar indikator EAFM yang dinilai menunjukkan peningkatan 
menuju tercapainya EAFM.

Sita Djelantik – Wageningen
Sita menyelesaikan penelitian tesisnya dengan MDPI 
dari April - Juni 2015. Labuhan Lombok adalah lokasi 
utama proyeknya. Studinya berfokus pada ketertelusuran, 
bagaimana ketertelusuran dirancang dan ditentukan dan 
bagaimana hal itu dilakukan di lapangan. Dia menggunakan 
kombinasi wawancara pemangku kepentingan dan 
observasi peserta untuk mengumpulkan datanya. Hasil awal 
menunjukkan bagaimana hubungan baik adalah kunci untuk 
menerapkan ketertelusuran secara efektif.

Sophie Neitzel – Wageningen
Sophie adalah mahasiswa yang mengerjakan tesis pada bulan Mei 
2015, berbasis di utara Pulau Buru, Maluku. Studinya berfokus 
pada persepsi dan pemahaman nelayan terhadap informasi 
ilmiah dari I-Fish, disajikan dalam bentuk grafik. Dia melakukan 
wawancara dengan nelayan, menunjukkan kepada mereka berbagai 
presentasi dari data yang sama, menyelidiki gaya presentasi seperti 
apa yang lebih mereka sukai, apa nilai yang mereka dapatkan dari 
setiap grafik, dan apakah mereka bisa memvisualisasikan kegiatan 
penangkapan ikan mereka sendiri dalam pola yang disajikan.
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Sebagai anggota kerjasama Komisi 
Perikanan Pasifik Tengah dan Barat 
(WCPFC), Indonesia berkewajiban 
mengembangkan Strategi Panen 
(Harvest Strategy) untuk Perairan 
Kepulauan yang kompatibel dengan 
strategi di wilayah WCPFC yang 
lebih luas. Kemajuan stabil pada 
pengembangan Strategi Panen 
untuk Perairan Kepulauan Indonesia 
sedang berlangsung.

Pada tahun 2015, empat pertemuan 
diadakan, bervariasi dari satu 
minggu sampai satu hari, 
untuk membahas rencana aksi 
Indonesia, mengidentifikasi studi 
percontohan dan terlibat serta 
menginformasikan para pemangku 
kepentingan. Indonesia menerima 
dukungan ahli, diantaranya, para 

ilmuwan dari CSIRO, WCPFC, 
Universitas Murdoch dan Komisi 
Tuna Samudera Hindia (IOTC), 
dan memiliki rencana ambisius 
untuk menetapkan Strategi 
Panen (Harvest Strategy) pada 
tahun 2017. Rencana kerja dua 
tahun untuk mencapai ini sedang 
dalam tahap penyelesaian.

MDPI telah mendukung pertemuan 
ini dan akan terus melakukannya 
pada tahun 2016. Pengembangan 
Strategi Panen tidak hanya 
bermanfaat secara nasional untuk 
pengelolaan perikanan tuna 
Indonesia yang berkelanjutan 
tetapi juga diperlukan ketika 
Indonesia memasuki penilaian 
penuh untuk sertifikasi Marine 
Stewardship Council. 

PENGEMBANGAN STRATEGI PANEN UNTUK PERAIRAN  
KEPULAUAN INDONESIA 
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Berkomunikasi dan berbagi data 
dalam I-Fish merupakan bagian 
penting dari sistem I-Fish, untuk 
meningkatkan penggunaan data 
dalam diskusi manajemen. Berbagai 
pemangku kepentingan terlibat dan 
tertarik pada data I-Fish, masing-
masing dengan kebutuhan dan 
kepentingan tertentu.

Untuk meningkatkan berbagi data 
I-Fish, laporan khusus pemangku 
kepentingan dikembangkan melalui 
kerjasama dengan para pemangku 
kepentingan. Pertama, survei 
pemangku kepentingan dibagikan, 
mengundang saran tentang jenis 
analisis apa yang ingin diterima oleh 
pemangku kepentingan, seberapa 
sering mereka ingin menerima 
laporan, dll. Berdasarkan tanggapan 
survei, rancangan laporan pemangku 
kepentingan dikembangkan dan 
dibagikan kepada para pemangku 
kepentingan untuk mendapat umpan 
balik awal mengenai tata letak dan 
konten. Setiap laporan berisi tiga grafik 

yang ditentukan oleh para pemangku 
kepentingan sebagai preferensi 
mereka dari survey tersebut.

Pada tahap berikutnya, sebuah sistem 
otomatis untuk memberikan laporan 
kepada para pemangku kepentingan 
akan dibuat. Dengan sistem ini, 
para pemangku kepentingan secara 
otomatis akan menerima laporan 
secara berkala, berdasarkan preferensi 
mereka dari survei pemangku 
kepentingan, misalnya setiap tiga 
bulan, setiap bulan, dst. Akhirnya 
bagian akses data interaktif sedang 
dikembangkan untuk situs web 
(lihat halaman 34). Hal ini akan 
memungkinkan para pemangku 
kepentingan untuk melihat semua 
jenis grafik yang tersedia, bukan 
hanya tiga jenis yang termasuk dalam 
laporan khusus mereka, dan akan 
memungkinkan para pemangku 
kepentingan untuk melihat data pada 
tahun-tahun sebelumnya, dari daerah 
berbeda, dll (tergantung pada hak 
akses data mereka). 

LAPORAN DATA PEMANGKU KEPENTINGAN
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Pencapaian Utama dari Tim Penelitian pada Tahun 2015:

 Makalah ilmiah penilaian sejawat (peer review) diterima di jurnal Marine 
Policy - 'Kecil dalam skala tetapi berpotensi besar: peluang dan tantangan 
untuk sertifikasi perikanan pada perikanan tuna skala kecil Indonesia'.

 Tiga abstrak diterima untuk Kongres Perikanan Dunia di Busan Korea (Mei 2016). 
 Empat mahasiswa magang/tesis tahun 2015 (satu Indonesia dan tiga Belanda).
 Survei kondisi ekonomi nelayan diselesaikan di lima lokasi.            
 Empat protokol pengumpulan data dan satu protokol pelatihan diperbarui.
 Pengembangan sistem pelaporan otomatis pemangku kepentingan dan 

bagian akses data interaktif pada situs web I-Fish.
 Integrasi sistem Kode Pengidentifikasi Kapal (VIC) ke dalam I-Fish, 

memungkinkan manajemen kapal yang lebih baik dalam program.
 Dukungan terus-menerus untuk Strategi Panen dengan  

Pemerintah Indonesia.

35

Pemangku kepentingan 
bisa mengunduh laporan 
data dari situs web 
I-Fish (www.ifish.id)
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MDPI memiliki strategi untuk komunikasi 
internal dan eksternal dari pembaruan program.

MDPI menghadiri acara 
internasional berikut ini:

• The International Coastal Tuna 
Business Forum (ICTBF), Bali.

• The Boston Seafood Show.
• The Brussels Seafood Show.
• The WCPFC 12th Regular Session 

di Bali.
• Seafood Summit.

MDPI menghadiri training  
berikut ini:

• Marine Stewardship Council
    Technical Fisheries Improvement
    Program Training - 

diselenggarakan oleh WWF.
• Data Poor Fisheries Stock 

Assessment – diselenggarakan 
oleh IPB dan Universitas Murdoch.

• Marine Resource Economics 
– diselenggarakan oleh 
Conservation Strategy Fund.

MDPI melaksanakan acara 
pelatihan berikut:

• Pengenalan Keberlanjutan 
Perikanan kepada Nelayan di 
Nusa Penida Bali, bekerjasama 
dengan Universitas Udayana.

• Pelatihan dan pertemuan untuk 
staf MDPI di Bali.

Sebanyak 48 petugas lapangan dari Kaimana Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Bali 
berkumpul untuk menghadiri minggu Pelatihan dan Pertemuan di Bedugul, Bali, 6 – 10 Oktober 
2015. Pelatihan ini direncanakan untuk mengumpulkan seluruh staf untuk pertama kalinya, dalam 
rangka melakukan pembaruan komprehensif dari program dan kegiatan pengumpulan data serta 
peninjauan pengembangan organisasi. 

Tujuan pemprofilan lokasi adalah 
untuk menginformasikan pekerjaan 
MDPI, khususnya aspek masyarakat, 
ke publik. Pendekatannya adalah 
dengan mengunjungi lokasi untuk 
mengamati lokasi, aspek budaya, 
aspek perikanan dan program 
MDPI di lapangan. Pemprofilan 
lokasi termasuk artikel, foto dan 
video untuk memberi perspektif 
keseluruhan mengenai lokasi. Pada 
tahun 2015 departemen komunikasi 
melakukan dua kegiatan 
pemprofilan lokasi, satu di Kaimana 
dan satu di Pulau Buru.

Departemen Komunikasi                                                                                                                                       
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PEMPROFILAN LOKASI 
214

postingan

203
postingan

5,035
kunjungan

3,000
fans

30,253
kunjungan

8,116
kunjungan

226
mention

43,665
impresi

102,243
impresi

followers
baru

257

46
postingan

Komunikasi eksternal meliputi 
(newsletter) reguler, informasi dua 
mingguan, pembaruan konten situs 
web dan pembaruan sosial media 
secara teratur.

Video dipublikasikan di saluran YouTube



Sebagai pemangku kepentingan 
dalam rencana kerja Program 
Perbaikan Perikanan (FIP) tuna 
nasional, MDPI berkontribusi untuk 
perbaikan terus-menerus pada 
keberlanjutan dan pengelolaan 
perikanan tuna handline. Kami 
melihat bahwa capaian FIP nasional 
relevan dengan berbagai program 
MDPI dan berkolaborasi dengan 
para pemangku kepentingan 
untuk memastikan keberhasilan 
penyelesaian capaian ini dilaporkan 
dalam Program FIP tuna nasional.

Departemen Program Perbaikan 
Perikanan (Fishery Improvement 
Program, FIP)

Kemajuan sedang berlangsung di 
Program Perbaikan Perikanan (FIP) 
ini, dengan MDPI mendukung aspek 
seperti meningkatkan pengumpulan 
data dan kualitas data, membangun 
pengembangan Strategi Panen dan 
Aturan Pengendalian Panen (Harvest 
Control Rule) untuk perikanan tuna 
Indonesian dan berkontribusi terhadap 
ko - manajemen berbasis lokal. MDPI 
juga mendukung upaya pemerintah 
terkait registrasi kapal, kesadaran 
tentang spesies langka, terancam, dan 
dilindungi, kesadaran dan kepatuhan 
regulasi skala kecil serta peningkatan 
fokus pada pemantauan  kesadaran 
pengendalian dan pengawasan untuk 
perikanan tuna skala kecil.

38

Departemen FIP bekerja untuk memastikan 
pekerjaan MDPI sejalan dengan rencana kerja 
Program Perbaikan Perikanan (FIP) tuna nasional, 
yang bertujuan ke arah sertifikasi Marine 
Stewardship Council (MSC) untuk Indonesia.
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FIP Tuna Nasional, dikelola oleh WWF 
Indonesia. Tuna ditinjau setiap tahun 
oleh konsultan FIP independen dalam 
konsultasi dengan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan bersama 
dengan LSM lainnya, termasuk MDPI 
dan IPNLF, untuk mengidentifikasi 
kemajuan perikanan karena 
bertujuan memenuhi persyaratan 
standar Marine Stewardship Council 
untuk perikanan berkelanjutan. 
Dalam peninjauan 2015, 21/53 capaian 
telah mencetak skor >80, skor yang 
menunjukkan bahwa 21 capaian ini 
diposisikan secara memadai untuk 
memenuhi persyaratan standar 
jika penilaian terhadap standar 
tersebut diteruskan. Ini adalah hasil 
dari beberapa capaian penting yang 
menunjukkan kemajuan: 

penguatan pengumpulan data, 
pekerjaan pengembangan 
Strategi Panen, penguatan sistem 
pemerintahan dan berbagai 
isu terkait ekosistem. Kegiatan 
pengumpulan data MDPI, yang 
meliputi produksi tuna, pemantauan 
tangkapan sampingan (bycatch) 
dan interaksi ETP di WPP-RI 
713, 714, 715, 716 dan 573 telah 
berkontribusi pada pemenuhan 
capaian penting yang dijelaskan 
di atas. Sistem I-Fish, yang 
dijelaskan di bagian Departemen 
Keberlanjutan, menyediakan 
data untuk Strategi Panen dan 
Aturan Pengendalian Panen, 
dan sistem Komite Manajemen 
Data (DMC) meningkatkan aspek 
ko-manajemen perikanan.

TINJAUAN FIP TUNA NATIONAL 
2015 

Gambaran Indikator Kinerja 
MSC Tuna Handline Indonesian 2015
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Standar MSC terdiri atas tiga prinsip, masing-masing memiliki sejumlah Indikator Kinerja 
(PI). Penilaian akan mengidentifikasi PI mana telah mencapai <60, 60-80 atau > 80, sertifikasi 
hanya memungkinkan jika setiap PI mencapai >60 dan rata-rata 80 per prinsip. Grafik ini 
menunjukkan 2.015 sikap PI sehubungan dengan perikanan tuna handline Indonesia.
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P
ada tahun 2015, MDPI memulai 
suatu kerjasama dengan 
Conservation International (CI) 
untuk mengimplementasikan 

FIP pada Kepiting Bakau di Kaimana, 
Papua Barat. Tujuannya adalah 
meningkatkan keberlanjutan 
perikanan kepiting bakau di Kawasan 
Konservasi Laut Daerah, sekaligus 
mengembangkan pasar Indonesia 
untuk kepiting. Berbeda dengan 
perikanan tuna, dimana nelayannya 
adalah laki-laki, di perikanan Kepiting 
Bakau Kaimana, perempuanlah yang 
aktif sebagai nelayan.

Selama satu tahun bekerja, tim FIP 
MDPI bekerjasama erat dengan 
Satuan Tugas Pemerintah Kabupaten, 
pengusaha kepiting, pemasok lokal dan 
para nelayan perempuan serta mitra CI 
dalam meningkatkan ketersediaan data 
untuk keputusan manajemen. Kegiatan 
pembinaan keterlibatan masyarakat, 
keterlibatan pemerintah, konservasi

dan penyebaran pelatihan dasar untuk 
kepatuhan terhadap peraturan berhasil 
dilaksanakan. Hasilnya adalah empat 
kelompok nelayan perempuan yang 
berkomitmen terhadap perbaikan 
perikanan dan telah terdaftar di 
pemerintah kabupaten.

Selain itu, MDPI telah menarik 
beberapa restoran internasional 
ternama di Bali untuk mencantumkan 
kepiting bakau Kaimana pada menu 
mereka. Restoran tersebut antara lain 
Pica South American Kitchen, di Ubud, 
Cuca di Jimbaran, Kudeta di Petitenget 
dan Sidewalk Café di Legian. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) di bawah kepemimpinan 
Menteri Susi Pudjiastuti fokus 
untuk memerangi penangkapan 
ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan 
dan Tidak Diatur (IUU fishing) Ibu 
menteri telah mengambil sikap tegas 
terhadap kapal asing yang tertangkap 
melakukan penangkapan ikan secara 
ilegal di perairan Indonesia dengan 
meledakkan kapal asing tersebut.

Kebijakan IUU memiliki fokus 
besar pada pelarangan alat 
tangkap pukat, pemberantasan 
kegiatan penangkapan ikan 
secara ilegal oleh kapal asing dan 
menghilangkan pelanggaran hak 
asasi manusia dengan membawa 
mereka yang bertanggung jawab 
ke hadapan pengadilan. Selain itu, 

Susi Pujiastuti juga mengeluarkan 
beberapa Peraturan Menteri 
untuk meningkatkan pengelolaan 
perikanan, seperti larangan 
penangkapan madidihang di daerah 
WPP-RI 714 (Laut Banda). 

MDPI bekerjasama dengan dan 
mendukung pekerjaan KKP 
dalam memerangi cara tangkap 
yang Ilegal, Tidak Dilaporkan 
dan Tidak Diatur (IUU fishing) 
dan meningkatkan pengelolaan 
perikanan dengan memperkuat 
pengumpulan data perikanan 
tuna, identifikasi dan registrasi 
Rumpon (Fish Aggregating 
Device, FAD), registrasi kapal 
dan Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS).

MENGATASI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, TIDAK 
DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR (IUU FISHING) DI INDONESIA
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Program Perbaikan Perikanan dengan sebuah Perbedaan

Pencapaian Utama untuk Tim FIP pada tahun 2015:

 Bekerjasama untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menjalankan 
serangkaian lokakarya pengembangan Strategi Panen. 

 Meningkatkan pelaporan publik dari kegiatan FIP.
 Memastikan kepatuhan FIP dengan persyaratan internasional.
 Berkontribusi terhadap FIP ASEAN.
 Anggota kelompok kerja Dunia Berkembang MSC. 
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1. Buku panduan: penyelesaian 
buku panduan karyawan, buku 
panduan perjalanan, panduan 
keuangan, protokol keterlibatan 
pemerintah dan pihak ketiga.

2. Dengan total gabungan 211 
perjalanan yang dilakukan 
oleh staf kami tahun lalu, 
kami menggunakan laporan 
perjalanan dan laporan Kerja 
Mingguan untuk memantau dan 
berbagi informasi program 

3. Jumlah staf kami bertambah dua 
kali lipat sepanjang tahun dari 
30 staf pada awal 2015 menjadi 
60 staf di akhir 2015.

Pengembangan Organisasi, 
Operasional dan Keuangan

4. Kami pindah ke gedung 
kantor yang baru di Bali untuk 
mengakomodir semua staf  baru.

5. Peningkatan kapasitas untuk 
pembelian dan pengadaan  
aset secara independen, 
membantu segala kebutuhan 
perjalanan dan pemesanan  
hotel untuk akomodasi.

6. Sistem database internet 
menggunakan host independen, 
dengan menggunakan sistem 
manajemen data Google drive 
cloud dan departemen keuangan 
memiliki server terpisah.

42

Tidak satu pun program MDPI akan mungkin 
terlaksana tanpa  dukungan dan kerja keras 
Departemen Keuangan dan Operasional. Tahun 
2015 mencatat adanya perkembangan dan 
peningkatan prosedur dan struktur organisasi MDPI.  

The David and Lucile Packard Foundation
Anova LLC

Cloverleaf Foods
Wageningen University
The Nature Conservancy

AP2HI
ThisFish

PT. Harta Samudra
PT. Era Mandiri

PT. Sinar Pure Foods
ISSF

IPNLF
Fair Trade USA

Conservation International
WWF

Murdoch University
Sekolah Tinggi Perikanan
Institut Pertanian Bogor

Anova BV
Mataram University

Point97
Future of Fish

50 in 10
California Environmental Associates

The Moore Foundation
USAID – IMACS

USAID Market Project
Ecotrust Canada

Dalhousie University
Seafood Web

Seafood Watch
SFP 

SCS Global
ASEAN FIP Collaborative

Ucapan terima kasih khusus kepada semua nelayan luar biasa 
yang kami ajak bekerjasama, mitra kami yang paling penting! 

TERIMA KASIH KEPADA PARA MITRA DAN DONOR KAMI 
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Tim MDPI 
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