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Pesan dari
Direktur Eksekutif
Pembaca terhormat,

Kami bekerja untuk menyoroti
kontribusi yang diberikan para nelayan
ini baik kepada masyarakat dan sektor
perikanan Indonesia, serta pada saat
yang sama memastikan mereka
memiliki suara dalam peraturan
perikanan dan jalur yang jelas menuju
akses pasar. Untuk mencapai ini, kami
fokus pada sejumlah isu:
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Apa kompetensi
inti kami?
Semangat tim
kami untuk
membuat nelayan
skala kecil
bahagia, belajar
dari masyarakat
nelayan dan
mewujudkan
keberlanjutan
perikanan!

̔

Kapal MDPI telah berlayar dengan
nyaman melewati satu tahun ini,
terus berupaya memperbaiki kondisi
perikanan skala kecil di kawasan
timur Indonesia. MDPI bekerja dengan
nelayan skala kecil di beberapa
lokasi paling terpencil dan memiliki
tantangan logistik di Indonesia.
Perikanan skala kecil ini adalah
komponen vital masyarakat pedesaan,
yang menyediakan sumber protein
penting dan juga kesempatan kerja
bagi banyak orang.
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Pengumpulan data – sulit
untuk memasukkan kebutuhan
perikanan skala kecil ke dalam
berbagai peraturan jika terdapat
ketidakpastian mengenai operasi
penangkapan ikan mereka. Ini
sudah lama terjadi di Indonesia,
karena perikanan skala kecil
sebagian besar terletak di daerah
terpencil di Indonesia yang
sulit diambil sampelnya. MDPI
membangun sebuah sistem
pengumpulan data bernama
I-Fish pada tahun 2012 dan
mengambil sampel dari 28 lokasi
pada tahun 2016.
Rantai pasokan – akses pasar
sangat penting bagi sektor
perikanan skala kecil, yang
menjadi semakin menantang
dengan meningkatnya
permintaan ketertelusuran dan
dokumentasi penangkapan.
Bersama dengan berbagai mitra,
MDPI mengujicobakan teknologi
baru untuk perikanan skala kecil,
serta memprioritaskan kegiatan
yang mengarah pada kepatuhan,
pada tahun 2016.
Pengembangan kapasitas – MDPI
mendukung pengembangan
kapasitas pemangku kepentingan
lokal melalui inisiatif
pengelolaan bersama dan melalui
program sertifikasi pasar, seperti
Fair Trade. Tujuannya adalah
agar pemangku kepentingan,
termasuk nelayan, memiliki
kapasitas untuk terlibat dalam
pengelolaan perikanan provinsi
dan membangun keterampilan
yang dibutuhkan untuk
pengembangan masyarakat.

Pesan dari Direktur Eksekutif

Pada tahun 2016 kami menyaksikan
keberhasilan penyelesaian proyek IFITT,
Inovasi Teknologi menuju Keberlanjutan
dalam proyek Rantai Pasokan Tuna
Indonesia (yang didanai oleh pemerintah
Belanda) dan hibah dari Packard. Kami
juga melanjutkan kerjasama kami
dengan Conservation International untuk
proyek kepiting bakau di Papua Barat
dan kerjasama kami dengan AP2HI dan
IPNLF untuk kegiatan pengumpulan data
pole and line. Penting bagi kami untuk
menginfokan kemitraan berkelanjutan
kami dengan berbagai industri berbasis
nasional dan internasional yang
semuanya berfokus pada beberapa
aspek penting keberlanjutan dan
pengembangan masyarakat. Penghargaan
khusus ditujukan kepada mitra kuat kami,
Anova LLC, mitra kerjasama kami dalam
menumbuhkan kegiatan Fair Trade di
Indonesia dari 230 ton pada tahun 2015
menjadi ~290 ton pada tahun 2016. Kami
sangat percaya bahwa keberlanjutan
adalah upaya bersama dan kami bekerja
keras dalam membina dan memelihara
kerjasama antara MDPI dengan berbagai
pemangku kepentingan, mulai dari
nelayan hingga donor.
Saya mengucapkan terima kasih kepada
para manajer dan tim atas kerja dan
semangat yang telah Anda berikan untuk
MDPI dan atas semua tekad tanpa henti
Anda untuk memberikan dukungan
MDPI kepada Pemerintah, Industri dan
Masyarakat untuk mencapai perikanan
berkelanjutan Indonesia.
"Masyarakat Bahagia, Ikan Melimpah!"

Aditya Utama Surono
Direktur Eksekutif
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Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia

MISI
Memperkuat masyarakat perikanan untuk mencapai
keberlanjutan dengan memanfaatkan kekuatan pasar

VISI
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
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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.

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.
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Departemen MDPI 2016

Komunikasi &
Pengembangan
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Perbaikan
Perikanan

Rantai
Pasokan

Fair
Trade
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Communication
and Development

Departemen Komunikasi dan
Pengembangan
Departemen Komunikasi dan Pengembangan
adalah tim multi-disiplin, yang mencakup
pemrograman, penyebaran teknologi,
pengelolaan bersama, strategi komunikasi dan
analisis serta penulisan ilmiah.

Tim bekerja sama dengan tiga
departemen lainnya untuk
mengembangkan dan mendukung
kegiatan program serta untuk
memastikan berbagai pencapaian
dikomunikasikan kepada khalayak
Departemen Komunikasi dan Pengembangan

umum dan ilmiah. Kami juga telah
mengembangkan sejumlah kegiatan
program spesifik kami sendiri dan
pemeliharaan serta pembaruan fitur
dan fungsi I-Fish adalah salah satu
tugas utama kami.
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I-FISH – SEMAKIN SUKSES
I-Fish dikembangkan pada tahun 2012
sebagai sistem untuk mengumpulkan,
menyimpan dan berbagi data dari
perikanan skala kecil di kawasan
timur Indonesia, dengan tujuan khusus
untuk melibatkan industri dan rantai
pasokan dalam proses ini. Database
berupa platform daring (www.ifish.
id) dengan pertemuan rutin Data
Management Committee (DMC) (sebuah
bentuk pengelolaan bersama yang
dikembangkan secara lokal) untuk
mendiskusikan data dengan para
pemangku kepentingan. Data dari I-Fish
mendukung inisiatif pemerintah untuk
pengelolaan perikanan berkelanjutan di
Indonesia. Salah satu contohnya adalah
MDPI sebagai mitra kerjasama dalam
upaya Pengembangan Harvest Strategy
di Indonesia, mendukung dengan
kontribusi data, sebuah kerjasama yang
akan dilanjutkan pada tahun 2017.
Tahun ini adalah tahun yang sibuk
dan menarik bagi sistem I-Fish,
dengan perkembangan pelaporan data,
kompatibilitas teknologi dan peningkatan
fitur pengumpulan data. Pertemuan
Kelompok Kerja I-Fish dan lokakarya
Pelatihan Teknis I-Fish dihadiri oleh
staf pemerintah, yang mencakup topik
seperti penggunaan data, tumpang tindih
lokasi pengumpulan data dan pelatihan
tentang bagaimana mengakses data
I-Fish secara independen dari MDPI.
Panduan penggunaan data dan dokumen
permintaan juga dikembangkan,
untuk memperjelas permintaan dan
penggunaan data para pemangku
kepentingan. Laporan data otomatis
sekarang disampaikan kepada para
pemangku kepentingan setiap tiga bulan,
setiap laporan berisi tiga grafik. Grafik
yang sama tersedia dari dashboard data
interaktif di situs web I-Fish (diperlukan
akses log-in), dimana pemangku
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kepentingan dapat menyesuaikan tahun
dan parameter lainnya dan mengunduh
grafik yang relevan. Tujuan kami
adalah untuk menciptakan antarmuka
pengguna (user interface) yang
sederhana untuk menumbuhkan minat
dalam analisis data oleh pelaku rantai
pasokan, yang dapat mengarah pada
kepemilikan industri terhadap sistem
pengumpulan dan pelaporan data.
Bekerjasama dengan Departemen Rantai
Pasokan dan Perbaikan Perikanan,
sistem I-Fish sekarang dapat menyimpan
data yang diperoleh dari perangkat Spot
Trace (alat pelacak kapal), mendukung
sistem ketertelusuran, seperti Tally-O,
dan siap untuk implementasi sebuah
aplikasi pengumpulan data, Dock.
Dock adalah sebuah aplikasi yang
dikembangkan oleh Point 97, dibuat
untuk menggantikan pengumpulan
data berbasis kertas dan diujicobakan
di dua lokasi MDPI pada tahun 2016,
Kupang dan Larantuka. Penyerahan
sistem pengenal kapal unik, yang disebut
dengan Vessel Identifier Code (VIC)
kepada kapal di lokasi pengumpulan data
I-Fish dimulai pada tahun 2016, dengan
sejumlah 504 kapal saat ini terdaftar di
I-Fish. Penyerahan VIC memfasilitasi
penerapan teknologi seperti perangkat
Spot Trace, memungkinkan kumpulan
data dari sumber yang berbeda
digabungkan melalui kapal sebagai unit
dasar dan juga menganonimkan nama
kapal serta mengurangi kesalahan ejaan
pada pengunggahan data. Akan ada lebih
banyak kapal yang akan didaftarkan dan
diberikan VIC di tahun 2017
Laporan Tahunan MDPI 2016

Data I-Fish telah berkontribusi pada berbagai inisiatif berikut:
ÖÖ Pengembangan Harvest Control Rule yang sedang berjalan untuk perairan kepulauan
ÖÖ Lokakarya perkiraan tangkapan dari Western and Central Pacific
Fisheries Commission (WCPFC)
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Friday
Fish
Quiz

ÖÖ RVIA: pendaftaran kapal yang diizinkan menangkap ikan
di perairan kepulauan

ÖÖ Berbagai tesis S2 dari mahasiswa Universitas Wageningen, Bogor dan Dalhousie
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Kemajuan I-Fish:

pemenang

ÖÖ Pembaruan protokol untuk tuna pole & line dan handline dan kepiting bakau
ÖÖ Protokol pendaftaran kapal dan penggunaan Spot Trace tersedia untuk umum di situs web
dan dapat diunduh
ÖÖ Pencantuman rumus pada latar belakang sistem, yang memungkinkan perhitungan bobot
total ikan kecil dari subsampel
ÖÖ Pencantuman rumus yang menghitung faktor kenaikan untuk diterapkan pada panjang ikan
kecil saat membuat grafik frekuensi-panjang ikan
ÖÖ Sistem VIC diintegrasikan ke dalam metode pengambilan
sampel di pelabuhan
ÖÖ Integrasi Spot Trace dengan sistem VIC
ÖÖ Perbaikan protokol dan materi edukasi ditambahkan ke bagian
Library situs web, tersedia untuk umum dan dapat diunduh
ÖÖ Situs web diperbarui untuk user experience dan
diberikan fitur tambahan

World
Fisheries
Day

15
lokasi

21st
November

603
murid
sekolah
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PERISTIWA PENTING! I-FISH DATA COMMUNICATION CRUISESHIPS
Dari laporan seorang mahasiswa
magang pada tahun 2015, tampak
jelas bahwa nelayan tidak menerima
informasi memadai dari sistem
I-Fish, walaupun mereka mungkin
menghadiri pertemuan rutin DMC
dan terlibat dengan Sustainability
Facilitator MDPI. Pemangku
kepentingan yang menghadiri
pertemuan DMC belum mempunyai
sistem untuk mentransfer informasi
tersebut kepada mereka yang tidak
hadir. Karena itu, sebuah acara baru
dirancang tahun ini khusus untuk
para nelayan, guna memastikan
adanya waktu khusus bagi mereka
untuk menerima, mendiskusikan dan
meminta informasi dari sistem I-Fish.
Delapan acara Komunikasi Data
I-Fish dilaksanakan pada tahun
2016 (di Maluku, Papua Barat, Nusa
Tenggara Barat, dan Sulawesi
Selatan), yang menjangkau
187 nelayan. Acara tersebut
menampilkan empat grafik dari
I-Fish pada para nelayan, seperti
hasil tangkapan tahunan per
daerah penangkapan, dan ada
diskusi apakah informasi tersebut
bermanfaat bagi mereka, mudah
dimengerti dan apakah mereka
ingin menerima informasi lain
di masa depan. Sebuah poster
dengan semua grafik diberikan
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kepada para nelayan untuk dibaca
kemudian dan untuk memberikan
waktu supaya memunculkan
lebih banyak pertanyaan. Grafik
tersendiri mengenai tangkapan
per bulan (seperti yang dicatat
oleh enumerasi MDPI) dibuat dan
diberikan untuk setiap nelayan di
database I-Fish. Permainan bertema
keberlanjutan juga dimainkan
bersama kelompok, untuk
mendiskusikan isu keberlanjutan
dengan cara menyenangkan.
Acara ini sukses besar, dengan
beberapa nelayan memiliki
keingintahuan tinggi dan artikulatif.
MDPI telah menindaklanjuti
permintaan informasi mereka
dengan membuat poster tentang
biologi tuna dan hasil tangkapan
bulanan per daerah penangkapan
serta membagikannya ke
masyarakat nelayan. Sehubungan
dengan acara untuk nelayan ini,
Lokakarya Perikanan Berkelanjutan
dilakukan di tiga lokasi (di Sulawesi
Selatan dan Papua Barat), yang
menjangkau 157 siswa. Lokakarya
ini bertujuan untuk memberitahu
siswa mengenai Regional Fisheries
Management Organisations
(RFMOs), pengumpulan data dan
isu keberlanjutan. Kami bahkan
bermaksud melakukan lebih
banyak lagi acara di tahun 2017.
Laporan Tahunan MDPI 2016

I-Fish Data Communication Cruiseships
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5,350

23,128

views

visits

400
followers

3,470
fans

1,489
video views

17
screenings

Movie
Nights

1,821
movie goers

PEMBUATAN PROFIL LOKASI:
Tujuan pembuatan lokasi adalah untuk
membawa pekerjaan MDPI, terutama
aspek kemasyarakatan, kepada
khalayak umum. Pendekatannya
adalah dengan mengunjungi lokasi
untuk mengamati lokasi, aspek
budaya, isu perikanan dan program
MDPI di lapangan. Pembuatan profil
lokasi meliputi artikel, foto dan
video untuk memberikan gambaran
lengkap mengenai lokasi. Tahun 2016,
pembuatan lokasi dilakukan di Lombok
(Nusa Tenggara Barat) dan Bone
(Sulawesi Selatan).
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ACARA LAIN
MDPI mengirim perwakilan dalam
acara internasional berikut ini:
•

The World Fisheries Congress,
bulan Mei di Busan. Konferensi ini
hanya diadakan setiap empat tahun
dan MDPI menyampaikan dua
presentasi: satu mengenai sistem
I-Fish dan satu lagi mengenai
sertifikasi perikanan skala kecil.

•

The Asian Fisheries and
Aquaculture Forum, bulan Agustus
di Bangkok. Konferensi ini
lebih fokus pada pembangunan
Asia. MDPI menyampaikan dua
presentasi: satu mengenai tuna Fair
Trade dan satu lagi mengenai FIP
kepiting bakau.

•

The International Coastal Tuna
Business Forum (ICTBF), bulan
Mei di Bali, menampilkan
program dan pencapaian di
tahun lalu, menyoroti kemajuan
dalam implementasi Fair
Trade, upaya ketertelusuran
dan Perbaikan Perikanan.

Departement Communication and Development

•

Acara @America di Jakarta, dengan
hadirin >100 orang.

•

Pendekatan komunikasi juga
mencakup berita dua mingguan,
buletin triwulanan dan posting rutin
di media sosial. Situs web MDPI
diperbarui supaya lebih mudah
digunakan dan untuk memberikan
informasi tentang tim dan program
kami yang terus berkembang.
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Fisheries
Improvement

Departemen
Perbaikan Perikanan
Departemen Perbaikan Perikanan adalah inti
dari MDPI. Departemen ini mengkoordinasikan
program utama MDPI dengan menyatukan
pekerjaan keberlanjutan utama kami, keterlibatan
masyarakat, dan masukan kami untuk
pengelolaan perikanan nasional dan provinsi,
serta menyelaraskan semua pekerjaan ini dengan
Fisheries Improvement Project.
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TANGGUNG JAWAB UTAMA DEPARTEMEN
PERBAIKAN PERIKANAN ADALAH:
• Pengumpulan data:
ï
mengelola pengumpulan data
berkualitas tinggi di sejumlah
pelabuhan dan pantai tempat
pendaratan di seluruh kawasan
timur Indonesia sesuai dengan
protokol spesies dan alat tangkap
spesifik yang dikembangkan
melalui pendekatan I-Fish dan
untuk memastikan kompatibilitas
dengan metodologi, peraturan
dan persyaratan nasional dan
internasional. Data dikumpulkan
dari perikanan tuna handline dan

Central Sulawesi

pole and line serta perikanan kepiting
bakau (lihat peta di bawah). Kegiatan
pengumpulan data pada tahun 2016
meliputi produksi tuna, pemantauan
tangkapan sampingan dan interaksi
spesies Endangered Threatened
and Protected (Langka, Terancam
Punah dan Dilindungi, ETP) di WPPRI 713-716 dan 573, yang mencakup
delapan provinsi: Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku
dan Sulawesi Utara, Selatan, Tenggara
dan Tengah serta Papua Barat.

North Sulawesi
Bitung

Toli-Toli

West Papua
Sarong

South Sulawesi

North Buru
Kendari

Bone

South Seram

Assilulu & Tulehu
South Buru

Kaimana

Maluku

Pasarwajo

NTB

NTT
Laruntuka

Lombok
Kupang

The new Pole & Line Sites in 2016 in
collaboration with AP2HI
Handline
Mud Crab

Number of landings sampled in 2016
Lombok: 480
Kupang: 318
Toli-toli: 331
Bone: 96
North Buru: 1624
Assilulu: 404

South Buru: 680
Seram: 727
Bitung: 36
Pasarwajo: 256
Sorong: 46
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• Keterlibatan dan pengelolaan bersama
Toli-toli
terlibat dengan pemangku kepentingan
di setiap lokasi lapangan, dengan fokus
untuk membangun hubungan baik dan
memastikan pemangku kepentingan
memiliki pemahaman yang baik tentang
konsep perikanan berkelanjutan dan
program kami. Tujuan kami adalah
membangun kapasitas semua pemangku
kepentingan di tingkat provinsi, mulai dari
nelayan, hingga industri dan masyarakat
untuk secara aktif terlibat dalam
perikanan di wilayah mereka dengan
pemerintah daerah dan secara kolaboratif
beralih ke perikanan Sah, Terlapor dan
Diatur (Legal, Reported and Regulated).

•Fishery Improvement Projects
(FIP): sebagian besar pekerjaan
yang kami lakukan dimasukkan
ke dalam FIP Tuna Nasional
Indonesia, dengan fokus pada
komponen handline dan pole and
line. Kami mengkomunikasikan
kemajuan kami melalui situs
web pemantauan FIP, www.
fisheryprogress.org, yang
berkontribusi pada peningkatan
transparansi dan kualitas
informasi pada status FIP. Cari
tahu lebih lanjut tentang FIP MDPI
yang tercakup di sini: Madidihang
Indonesia Timur - handline.

Pencapaian Utama Departemen Fisheries Improvement
--

--

---

--

-----
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Kapasitas dan kepercayaan diri pemimpin provinsi meningkat, melalui proses DMC tersebut.
Hal ini dibuktikan pada pertemuan nasional dimana perwakilan DMC dari propinsi NTT
dan NTB terlibat aktif dalam diskusi dan telah mendukung penyempurnaan data, inisiatif
pendaftaran kapal dan rumpon dari pemerintah pusat;
Di banyak lokasi, pemerintah dan pemangku kepentingan industri sangat mendukung kegiatan
pengumpulan data dan antusias untuk berkolaborasi, karena mereka melihat manfaat dari
mendukung kegiatan pengumpulan data MDPI bagi provinsi/perikanan mereka;
Ada gerakan di salah satu DMC yang berinisiatif untuk mendanai DMC secara independen
dari MDPI, melalui anggaran provinsi;
Meningkatnya kepercayaan diri nelayan saat menghadiri pertemuan publik, hal ini dilihat
dari kemampuan mereka untuk menyampaikan perhatian mereka dan menyoroti masalah
dalam sesi diskusi dengan penuh percaya diri;
Konsep DMC mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Meskipun perorangan dari
pemerintah pusat bukan merupakan anggota tetap DMC, namun setiap pertemuan dihadiri
oleh 1-2 petugas KKP sebagai penasihat teknis. Ini memberi mereka kesempatan untuk
terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan membahas aspekaspek penyempurnaan data dan pelaksanaan peraturan;
Enam lokasi baru pole and line ditambahkan berdasarkan kontrak dari Asosiasi Industri,
Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI);
Pelatihan pengumpulan data diadakan untuk petugas lapangan baru di 10 lokasi
Semua staf program dilatih mengenai teknik fasilitasi khususnya untuk mengadakan dan
menyelenggarakan pertemuan masyarakat;
Buku Fish ID dan dokumen pendukung telah diproduksi dan dibagikankan ke semua lokasi
lapangan termasuk protokol pengambilan sampel, peta, buku identifikasi serta pedoman
konservasi penyu laut dan peraturan terkait spesies Langka, Terancam Punah, Dilindungi (ETP);
Pengumpulan data secara elektronik menggunakan aplikasi Dock di dua lokasi;
Dukungan untuk mahasiswa magang, baik dari Indonesia maupun internasional;
Pengkajian 15 lokasi baru
Laporan Tahunan MDPI 2016

IMPLEMENTASI SPOT TRACE
Spot Trace adalah Vessel Monitoring
System (VMS) dasar, yang
menggunakan teknologi GPS untuk
memberikan informasi pergerakan
kapal. 36 Spot Trace dipasang pada
kapal nelayan skala kecil di enam
lokasi pengumpulan data MDPI di
kawasan timur Indonesia (Bone
(3), Lombok (10), Kupang (5), Buru
Utara (7), Seram (8), Sorong (2)).
Sistem rotasi digunakan untuk
mengambil sampel secara acak
dari kapal aktif di sebuah lokasi.
DATA MANAGEMENT COMMITTEE (DMC)
Data Management Committee
(DMC) I-Fish terdiri dari pemangku
kepentingan perikanan yang
bekerjasama untuk mengumpulkan
data dan memberi masukan terhadap
pengelolaan perikanan tertentu.
Sampai saat ini ada tiga DMC provinsi:
Nusa Tenggara Barat sejak 2013;
Maluku sejak 2014 dan Nusa Tenggara
Timur sejak 2015. Pada tahun 2016,
berbagai pertemuan diadakan antara
April-Mei dan Oktober-November.

Selain itu, MDPI bekerja untuk
membentuk DMC di Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara dan Papua Barat
dengan pertemuan pengantar yang
diadakan pada bulan September 2016.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk
mengumpulkan semua pemangku
kepentingan dan mengenalkan konsep
pengelolaan bersama kepada mereka,
singkatnya mengidentifikasi isu-isu yang
relevan dengan perikanan setempat, dan
menentukan linimasa untuk membentuk
DMC secara resmi di provinsi ini.

19

KEMAJUAN FISHERIES
IMPROVEMENT PROJECT (FIP)
FIP Tuna Nasional Indonesia yang
dipimpin WWF menggabungkan
lima alat tangkap dan tiga spesies.
MDPI adalah mitra dalam FIP Tuna
Nasional Indonesia, khususnya
bekerjasama dengan AP2HI dan IPNLF
untuk mencapai perbaikan perikanan
handline dan pole and line. Dalam
tinjauan terbaru FIP (Oktober 2016),
baik perikanan madidihang handline
WCPFC dan perikanan pole and line
WCPFC mencapai skor Benchmarking
Monitoring Tool (BMT) sebesar 0,81.
Saat ini, perikanan madidihang
handline WCPFC memiliki 21 indikator
kinerja dengan skor >80, dua indikator
kinerja dengan skor 60-79, dan empat
indikator kinerja dengan skor <60.

Skor BMT pole and line WCPFC
BMT
Index 0.81

2
6

0.60

0.90

1

3

0.79

1
1

2
19

12

5

Principle 2

Principle 3

2
All Pls

Principle 1

Skor BMT madidihang handline WCPFC
BMT
Index 0.81

0.50

0.93

0.79

1
Indikator kinerja terkait aturan
4
1
2
harvest control rules, pengelolaan
1
spesies sekunder, serta kepatuhan
2
dan penegakan memerlukan upaya
1
paling keras untuk mencapai skor >60.
Untuk perikanan pole and line, ada 19
15
5
21
indikator kinerja yang mendapat skor
2
>80, enam indikator kinerja dengan
skor 60-79 dan dua indikator kinerja
dengan skor <60. Harvest control rules,
All Pls
Principle 1
Principle 2
Principle 3
spesies sekunder serta kepatuhan
dan penegakan adalah bidang yang
<60
60-79
≥80
harus ditangani untuk sertifikasi
MSC. Walaupun tidak tercermin
dalam skor, kemajuan telah dicapai
dalam upaya Harvest Control Rule di
 The MSC standard is comprised of three
Indonesia, dengan pertemuan rutin,
principles, each having a number of Performance
pelatihan dan masukan dari para ahli
Indicators (PIs). An assessment will identify which
CSIRO yang berkontribusi terhadap
PIs have reached <60, 60-80 or >80, with
produk akhir yang akan sesuai dengan certification only possible if every PI is >60 and
an average of 80 is reached per principle.
langkah WCPFC dan persyaratan MSC.
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DISKUSI SANTAI TENTANG
KEBERLANJUTAN
Pada tahun 2016, Departemen
Fisheries Improvement mengadakan
serangkaian pertemuan informal
dengan pemangku kepentingan
perikanan setempat untuk berbagi
informasi terbaru mengenai perikanan
provinsi, mencatat persoalan
mereka terkait perikanan, dan
meningkatkan peran mereka dalam
praktek perikanan berkelanjutan.
Serangkaian pertemuan ini diadakan
di empat lokasi MDPI: Lombok Timur
(NTB), Bone (Sulawesi Selatan), Kupang
(NTT) dan Sorong (Papua Barat). Setiap
pertemuan membahas berbagai topik
tegantung kebutuhan dan perhatian
pemangku kepentingan. Identifikasi
ikan merupakan masalah di banyak
lokasi, khususnya membedakan
antara juvenil madidihang dan
juvenil tuna mata besar. Selain itu ada
banyak interpretasi mengenai istilah
'bycatch' (tangkapan sampingan).
Peningkatan kapasitas pada dua
topik ini sangatlah penting untuk
mengumpulkan data akurat dari
perikanan. Pendaftaran rumpon
menjadi perhatian para pemangku
kepentingan, beberapa mengalami
Departemen Fisheries Improvement

kesulitan untuk sepenuhnya mematuhi
rencana pengelolaan rumpon nasional.
Topik lain yang dibahas meliputi
perizinan kapal, isu pengawasan
dan persyaratan sertifikasi, seperti
untuk Marine Stewardship Council.
Serangkaian pertemuan ini juga
mengungkapkan bidang-bidang
tertentu dimana dukungan dan
peningkatan kapasitas diperlukan
diantara para pemangku kepentingan
perikanan. MDPI berharap agar
kegiatan sederhana ini menjadi cara
berguna untuk berkomunikasi dengan
semua pemangku kepentingan dan
terus mendorong mereka untuk
mendukung keberlanjutan perikanan.
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MENGENAL PERIKANAN POLE AND LINE LEBIH DEKAT
Inayah, Site Supervisor kami di Sorong,
bergabung dalam sebuah trip dengan
kapal pole and line berukuran sedang
(kapasitas 87 GT) untuk mengamati
kegiatan penangkapan ikan dan
secara khusus menggali lebih dalam
mengenai penggunaan dan komposisi
umpan. Pole and line adalah cara
menangkap ikan secara tradisional
dan ramah lingkungan yang
menggunakan batang bambu dengan
tali nilon dan kail. Saat meninggalkan
pelabuhan, kapal melakukan
pemberhentian awal di kapal bagan,
untuk memperoleh ikan umpan.
Umpan hidup dibeli dalam keranjang
berisi campuran ikan teri, bilis, sarden
dan chub mackerel yang kemudian
disimpan di palka kapal sampai tiba
di lokasi rumpon (Fish Aggregating
Device, FAD), tempat penangkapan
ikan dilakukan. Penangkapan
ikan di satu rumpon tertentu
biasanya berlangsung +/- 1 jam.
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Proses pembelian umpan dan
penangkapan ikan dengan rumpon
ini bisa diulang hingga enam kali,
tergantung ketersediaan es dan bahan
bakar. Spesies yang ditangkap oleh
nelayan Pole and Line selama trip ini
antara lain tongkol banyar (Frigate tuna/
Auxis thazard), cakalang (Skipjack tuna/
Katsuwonus pelamis) dan madidihang
(Yellowfin tuna/Thunnus albacares).
Inayah, si petualang, mencoba memancing
dengan menggunakan joran (pole) dan
menyimpulkan bahwa memancing
di sisi kanan dan sisi kiri kapal lebih
mudah karena jarak antara nelayan
(menurut nelayan perempuan ini) dan
permukaan laut lebih dekat daripada
di bagian depan kapal. Informasi
yang dikumpulkan dari trip ini akan
menjadi landasan bagi enumerator
MDPI untuk mulai mengumpulkan
informasi tentang penggunaan umpan
di lokasi Pole and Line kami.
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KEGIATAN PERBAIKAN PERIKANAN KEPITING BAKAU KAIMANA
MDPI mulai berkolaborasi
denganConservational
International pada bulan Maret
2015 untuk mengumpulkan
data nelayan wanita kepiting
bakau di Teluk Arguni, Kaimana,
Papua Barat dan bekerja untuk
meningkatkan akses pasar untuk
kepiting bakau. Pekerjaan ini
berlanjut pada tahun 2016, dengan
mempekerjakan staf tambahan
untuk mendukung kegiatan.
MDPI melihat kemungkinan
membangun kelompok pembeli
yang berkelanjutan di Bali, dengan
produk yang diperuntukkan
kepada pasar domestik kelas
atas, restoran yang sadar tentang
pentingnya keberlanjutan. Sampel
produk kepiting bakau dibagikan
ke sejumlah restoran dan umpan
balik dari mereka tentang ukuran,
persediaan dan kuantitas sedang
dimasukkan ke dalam fase
perencanaan berikutnya untuk
kelompok nelayan.
Fisheries Improvement Department

Poin penting dari restoran adalah tentang
masalah kualitas kepiting bakau. Untuk
mendukung nelayan wanita memperbaiki
dan menjaga kualitas produk mereka
selama pengiriman dan transportasi,
MDPI mengatur lokakarya penanganan
dan pengemasan bagi kelompok nelayan
dan pengepul. Sebuah program hibah
“Inovasi” digunakan untuk mendukung
pembangunan rumah transit kepiting,
yaitu sebuah rumah kecil untuk sementara
menyimpan kepiting bakau sebelum
pengiriman. Kegiatan pengumpulan data
berlanjut dan protokol telah diperbarui
untuk memfasilitasi identifikasi antara tiga
spesies kepiting bakau (lihat bagian library
di website I-Fish)
Selain itu, kartu identitas nelayan dan
pekerjaan untuk membangun sistem
ko-manajemen juga berlangsung
sepanjang tahun. Itu adalah tahun
yang sibuk, dengan banyak kemajuan
di lapangan dan kami berterima kasih
kepada Conservation International untuk
dukungan mereka pada tahun 2016 untuk
proyek ini.
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Departemen Supply Chain
Departemen Supply Chain adalah 'perekat' yang
menghubungkan setiap pemangku kepentingan
dalam rantai pasok perikanan, dan fokus utamanya
adalah melibatkan dan membantu semua pemangku
kepentingan, dari nelayan hingga pasar, untuk
menghadirkan produk berkualitas tinggi secara
transparan dan aman. Ada tiga bidang pekerjaan utama
di departemen ini: 1) ketertelusuran, 2) pendaftaran
kapal, dan 3) keamanan dan kualitas pangan.
IMPROVING FISHERIES
INFORMATION AND
TRACEABILITY FOR TUNA (IFITT)
IFITT bertujuan untuk menciptakan
sistem ketertelusuran yang
berhadapan langsung dengan
konsumen (consumer-facing
traceability) yang secara efisien
menggabungkan produksi dan data
perikanan (diperlukan oleh kelompok
pengelolaan nasional dan regional)
dengan data perdagangan (diperlukan
untuk tujuan ekspor/impor). Proyek
ini berdurasi tiga tahun, diprakarsai
oleh Universitas Wageningen dan
dilaksanakan secara kolaboratif
dengan MDPI, Universitas Dalhousie,
dan ThisFish dan diselesaikan pada
bulan Desember 2016.
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Sebagai proyek penelitian, diharapkan
IFITT dapat menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana kondisi pada saat
ketertelusuran consumer-facing yang
kaya informasi dapat diimplementasikan
dalam perikanan skala kecil yang
miskin informasi di Indonesia?
2. Jenis insentif apa yang bisa diciptakan
oleh ketertelusuran consumer-facing
yang kaya informasi untuk pengumpulan
data (berkelanjutan) yang sedang
berlangsung dalam perikanan ini?
3. Apakah pengenalan ketertelusuran
consumer-facing menghasilkan arus
informasi yang berkualitas cukup tinggi,
tepat waktu, dapat diakses dan dimengerti?
4. Apakah pengenalan ketertelusuran
consumer-facing menghasilkan arus
informasi yang berkualitas cukup tinggi,
tepat waktu, dapat diakses dan dimengerti?
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PT. Harta Samudra, yang berlokasi
di Ambon, Maluku, adalah mitra
industri untuk proyek ini. Proyek IFITT
memungkinkan semua tuna Fair Trade
dari PT. Harta Samudra dapat dilacak
oleh konsumen dengan menggunakan
kode unik pada kemasannya. Ada
sekitar 93 konsumen AS menggunakan
kode tersebut untuk melihat fitur
ketertelusuran produk. Meskipun
implementasi proyek ini telah masuk
dalam tahap penyelesaian , namun
namun analisisnya masih berlangsung.
Hasilnya akan tersedia pada tahun 2017,
dan akan menjawab pertanyaan yang
diuraikan di atas.
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TBT diterapkan pada berbagai simpul rantai pasokan


I-FISH



1

TALLY-O

DOCK APP

3

2

SPOT TRACE
• Start Feb 2016 (ongoing)
• Bone, Buru Utara,
Kupang, Lombok, South
Seram, Sorong 573, 713,
714, 715, 717
• 98.571 km2 area covered
• 12.790 pings to satellite

• July to Nov 2016
(development)

• Feb to May 2016
(development)

• Buru Utara & Seram, Maluku
• Data recorded: 203
transactions, 11.463kg of fish

• Trialed to 267 vessel
landed. Recorded
69.242kg of fish
• Potential saving of 35,000
port sampling formsper year
• Potential 60 min increase of
time efficiency

OUR FISH APP

• 13 data points recorded
(including supplier id,
landing site/port, fisher id,
species & weight

4

• Start Feb 2016
• Ambon, Maluku
Province, Indonesia &
Bien Hoa, Vietnam
• Raw material processed (ton)
- Ambon (A): 479
- Vietnam (V): 1,027
• Prod. Lots recorded
- Ambon: 2,940
- Vietnam: 50

PEMBELI
INOVASI TEKNOLOGI MENUJU KEBERLANJUTAN DALAM RANTAI
PASOKAN TUNA INDONESIA

Tahun 2016, sebagai tambahan pada
proyek IFITT, MDPI berkolaborasi
dalam sebuah proyek yang
meneliti inovasi teknologi menuju
keberlanjutan dalam rantai pasok
tuna Indonesia (didanai oleh
Netherlands Organization for
Scientific Research, NWO).
Tujuan dari proyek ini adalah
untuk menilai kebutuhan informasi

nelayan dan pengolah di Indonesia,
mengembangkan dan menerapkan
ketertelusuran berbasis teknologi
(Traceability-Based Technology/TBT)
dalam rantai pasok tuna Indonesia, dan
mengevaluasi keberhasilan intervensi
tersebut. Proyek ini bertujuan untuk
mendukung partisipasi aktor rantai
pasokan di pasar internasional yang
berkembang pesat.

Empat TBT diterapkan pada salh satu rantai pesok terpadu
dalam perikanan berskala kecil di kawasan timur Indonesia:
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Perangkat pemantauan kapal untuk tingkat nelayan (Spot Trace)
Kapasitas pelaporan elektronik untuk enumerator di pelabuhan (aplikasi DOCK)
Data produksi elektronik untuk pemasok/pengepul (Aplikasi OurFish)
Sistem ketertelusuran internal elektronik untuk pengolah/processor (Tally-O)
Laporan Tahunan MDPI 2016

Level 1 Nelayan:
Spot Trace, sebuah teknologi
berbasis GPS, dipasang pada
kapal nelayan skala kecil untuk
melacak pergerakan kapal di laut
setiap jam. Semua kapal besar (>
30 GT) di Indonesia diwajibkan
memiliki sistem VMS tetapi ini
bukan kewajiban bagi kapal skala
kecil. Spot Trace disebarkan di
lokasi MDPI dengan mengikuti
pendekatan sampel acak, di mana
sebuah kapal menerima satu unit
selama satu bulan. Kami berharap
bahwa informasi yang dihasilkan
dari unit Spot Trace dapat membantu
pemberantasan penangkapan ikan
Illegal, Unregulated and Unreported
(ilegal, tidak dilaporkan dan tidak
diatur, IUU), memastikan bahwa
kapal menangkap ikan di tempat
mereka diizinkan, dan untuk
meningkatkan transparansi dalam
kegiatan perikanan skala kecil di laut.
Hasil rekaman Spot trace sedang di
analisis oleh seorang pemagang dari
Universitas Wageningen.

Departemen Supply Chain

Masa percobaan:

Mulai Feb 2016

Status:

Masih berjalan

Profil lokasi percobaan:

Bone, Buru Utara,
Kupang, Labuhan
Lombok, Seram
Selatan, Sorong
WPP: 573,713, 714,
715, 717

# Spot Trace yang
dipasang/disebar

36 units

# area cakupan (Km2)

Labuhan Lombok:
8,843
Bone: 2,627
Kupang: 73,188
Buru Utara: 5,794
Seram Selatan: 2,866
Sorong: 5253
Total: 98,571

Note: Dianalisis
menggunakan perangkat
lunak GIS

# Pings ke satelit

12,790

# perjalanan, terintegrasi
ke database iFish

168

# Nelayan (Kapal) yang
terlibat

50
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Level 2 Pemasok di Pelabuhan:
Aplikasi OurFish
Aplikasi Ourfish yang dikembangkan
oleh Smithsonian mencatat data
produksi ikan di tingkat pengepul/
pemasok. Konsep ini mengandalkan
nelayan yang membawa hasil
tangkapan mereka ke pemasok/
pembeli pertama, dengan
Status

Selesai

Masa percobaan

Juli sampai Nov 2016

Lokasi percobaan

Seram dan Buru

# transaksi tercatat:

203

# Kg tercatat:

11,463 kg

# Elemen Data Utama (KDE) tercatat:

13 (termasuk Kartu Identitas pemasok, tempat pendaratan/
pelabuhan, Kartu Identitas nelayan, spesies dan berat)

Umpan balik dari pengguna:

Ide aplikasi tersebut bagus karena dapat menyederhanakan
sistem rekaman pada tingkat pemasok tetapi fiturnya perlu
disesuaikan untuk memberikan mekanisme pelaporan
kepada pengguna. Aplikasi ini belum bisa menggantikan
pembukuan pemasok dan karenanya perlu pengembangan
untuk memastikan pemakaian oleh lebih banyak pengepul

Level 2 enumerator di
pelabuhan: Aplikasi DOCK
Aplikasi ini
dikembangkan
bekerjasama dengan
Point 97 dan diujicobakan
di dua lokasi lapangan
(Larantuka dan
Kupang). Fungsinya
untuk menghapuskan
pemantauan dipelabuhan
berbasis kertas, sehingga
mengurangi waktu yang
dihabiskan enumerator
dalam mengumpulkan
data, meminimalkan
kesalahan dalam entri
data, dan meningkatkan
efisiensi di lapangan.
Metodologi ini telah
diciptakan untuk meniru
program pemantauan
dipelabuhan I-Fish.
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mendokumentasikan transaksi penjualan
ini di aplikasi. Data hasil tangkapan
total per nelayan penting sebagai dasar
produksi total per pelabuhan/area.
Selain itu, pemasok dapat memantau
pengiriman ikan mereka dari nelayan dan
meminjamkan ke nelayan, menjadikannya
sarana manajemen bisnis, sehingga
menciptakan insentif penggunaan.

Status

Dalam pengembangan

Masa percobaan

Feb 2016 - sekarang

Lokasi
percobaan

Kupang and Larantuka

# Trip tercatat:

267

# Kg tercatat:

-69.242 kg

Potensi
penghematan:

Waktu: Waktu yang dihemat saat menggunakan
aplikasi Dock dibanding metode konvensional
adalah 40-60 menit per pengambilan sampel.
Penggunaan Kertas: Aplikasi Dock tidak
memerlukan kertas sementara metode berbasis
kertas memerlukan tujuh formulir kertas
per pengambilan sampel. Tahun 2016 MDPI
melakukan 5.043 pengambilan sampel, setara
dengan penghematan 35.301 lembar kertas atau
lebih dari 70 rim kertas.

Umpan balik
dari pengguna:

Positif: Aplikasi ini sangat menyederhanakan
kegiatan pengambilan sampel pelabuhan.
Dengan kata lain, mengumpulkan, memasukkan
dan mengunggah data selesai dalam satu sesi.
Negatif: Aplikasi ini tidak memungkinkan untuk
pengguna mengedit data yang telah dimasukkan
dan karenanya perlu dikembangkan lagi.
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Level 3 Pengolah: Tally-O
Tally-O adalah sebuah sistem
ketertelusuran internal yang
bersifat open-source (internal ke
pabrik pengolahan), dikembangkan
bekerjasama dengan EcoTrust
Canada. Sistem ini sekarang sedang
diujicobakan di dua pengolah
Indonesia dan satu pengolah
Vietnam. Teknologi ini bertujuan
meningkatkan efisiensi pencatatan
data setelah ikan masuk pabrik
pengolahan, mengurangi kesalahan

manusia, memberikan data real-time,
meningkatkan ketertelusuran jumlah
produksi dan meningkatkan kemudahan
pembuatan laporan produksi dengan
menghapuskan penghitungan berbasis
kertas. Informasi yang dibuat secara
elektronik dengan menggunakan sistem
ini dapat dimasukkan ke dalam inventori,
pengendalian stok dan pelaporan peraturan.
Selain itu, sistem ini dirancang untuk dapat
dioperasikan dengan teknologi penghubung,
sehingga memudahkan ketertelusuran
penuh dalam rantai pasokan di masa depan.

Status

Masih berjalan

Masa percobaan

Feb 2016 - sekarang

Lokasi percobaan

Ambon, Maluku Province , Indonesia dan Bien Hoa, Vietnam

# Jumlah tercatat:

51 (Vietnam), 2,940 (Ambon)

#Bahan baku
tercatat:

1,027 tons (Vietnam), 479 tons (Ambon)

Umpan balik:

Positif: Aplikasi ini benar-benar menyederhanakan aktivitas penghitungan
rekaman. Dengan kata lain, mengumpulkan, memasukkan dan menganalisis
data selesai dalam satu sesi.Tally-O menghasilkan data real-time.
Negative: Masih versi beta, banyak bugs dan masalah terutama lambatnya
sistem. Sampai sekarang pabrik pengolahan yang menjalankan sistem belum
sepenuhnya mengganti perhitungan berbasis kertas mereka.

Departemen Supply Chain
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MENDUKUNG PELAKSANAAN SERTIFIKASI PASAR YANG MENGGABUNGKAN
KETERTELUSURAN DAN LACAK BALAK (CHAIN OF CUSTODY/COC)
Bersama mitra Asosiasi Perikanan
Pole and Line dan Handline
Indonesia (AP2HI), International
Pole and Line Foundation (IPNLF)
dan SMART-Fish Indonesia UNIDO,
kami sedang melaksanakan
sebuah proyek yang bertujuan
untuk mendukung perusahaan
tuna handline dan pole and line
anggota AP2HI untuk memenuhi
standar Chain of Custody MSC.

Hal ini sejalan dengan pekerjaan
FIP yang sedang berlangsung, yang
bertujuan membawa kedua perikanan
ini ke sertifikasi perikanan MSC. Sebagai
bagian dari proyek ini, penilaian awal
Chain-of-Custody di delapan lokasi di
Kendari, Maluku, dan Bitung dilakukan
oleh seorang konsultan dari Fishlistic
dan hasil umumnya dipresentasikan
pada lokakarya yang diadakan pada
bulan November 2016 di Bali.

USAID OCEANS: MENDUKUNG SISTEM DOKUMENTASI
HASIL TANGKAPAN DAN KETERTELUSURAN
Dari Oktober sampai Desember 2016
MDPI, bekerjasama dengan Marine
Change, mendukung peninjauan awal
dan evaluasi lokasi untuk proyek
OCEANS USAID. Proyek Oceans
adalah inisiatif berbasis regional yang
bertujuan untuk mengembangkan
sistem dokumentasi hasil tangkapan
dan ketertelusuran untuk negaranegara ASEAN. Proyek ini akan
memiliki dua lokasi demonstrasi,
satu di Filipina dan satu di Bitung
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Indonesia. Peninjauan awal terdiri dari
analisis berikut yang dilakukan di Bitung,
informasi yang akan menjadi landasan
bagi pengembangan tahap implementasi
proyek Oceans yang diperkirakan akan
berlangsung pada tahun 2017-2018:
•

penilaian rantai pasokan

•

analisis ketertelusuran

•

identifikasi kesenjangan untuk
kepatuhan internasional (Kepatuhan
US Task Force)

•

analisis teknologi dan identifikasi
kesenjangan untuk pengembangan
proyek di masa depan

Laporan Tahunan MDPI 2016
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PENDAFTARAN KAPAL PADA DATABASE INTERNAL DAN NASIONAL
Tahun 2016, MDPI
mengimplementasikan program
pendaftaran kapal dalam sistem
I-Fish, dimana setiap kapal yang
berhasil didaftarkan diberi Kode
Pengenal Kapal (VIC) yang unik.
Agar berhasil didaftarkan, data
dan dokumen kapal memerlukan
verifikasi, sebuah tugas yang
tidak asing lagi bagi MDPI melalui
keterlibatan dalam Proactive

Vessel Registry tahun 2015. Data yang
dikumpulkan untuk pemberian VIC sesuai
dengan persyaratan Registry Proactive
Vessel dan juga persyaratan nasional untuk
kapal penangkap ikan tuna, seperti untuk
database RVIA (Daftar Kapal yang diizinkan
menangkap ikan di perairan kepulauan
Indonesia). MDPI juga membantu nelayan
skala kecil di Maluku untuk memperoleh
Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
untuk kapal mereka, sebagai persyaratan
hukum kapal berukuran <5 GT.

Data kapal MDPI yang terdaftar di
I-Fish VIC dan RVIA.

11
6
43

RVIA

198

163

7

117

10

18

21

VIC

91

PROVINCE
207

Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Utara Sulawesi

146

117

Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua Barat
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Pencapaian Utama Departemen Supply Chain
----------------

Tiga komentar diterima dari konsumen dan 111 orang konsumen menelusuri produk
Fair Trade di bawah proyek IFITT di Maluku-Vietnam.
Sekitar 240 ton produk Fair Trade yang bersumber dari Maluku dengan kode ThisFish
(kode consumer-facing) dikirim ke Vietnam
Dikembangkannya Standar Operasional Prosedur untuk Lacak Balak (Chain of Custody/
CoC) Fair Trade di Tolitoli
Dua pemasok/pengepul mencoba aplikasi mobile OurFish di Seram dan Buru
Tally O diinstal dan diuji coba di dua rantai pasokan di Maluku dan Vietnam
Lima pertemuan dan lokakarya terkait ketertelusuran diadakan dan dihadiri oleh Dinas
Kelautan Perikanan (DKP) propinsi
Lokakarya Chain of Custody MSC diadakan di Bali pada bulan November bekerja sama
dengan SMART-Fish Indonesia, UNIDO, dan AP2HI
Menghadiri satu lokakarya internasional di Benin, Afrika Barat, mengenai ketertelusuran
berbasis teknologi
Menghadiri lokakarya ketertelusuran yang diadakan oleh Future of Fish, di Seattle,
bulan Januari
Satu pertemuan tahunan tim IFITT dilakukan di Bali
Dua sesi pelatihan tentang keamanan, kualitas dan ketertelusuran pangan diadakan
untuk nelayan, bekerja sama dengan AP2HI
Satu lokakarya tentang kualitas dan penanganan kepiting bakau diadakan di Kaimana
513 kapal menerima VIC untuk IFish dan 242 kapal didaftarkan di RVIA
199 kapal menerima BPKP dan 144 BPKP sedang dalam proses
Makalah ilmiah dipublikasikan bekerjasama dengan mitra universitas Wageningen
a. P
 rivate provision of public information in tuna fisheries, 2017, Marine policy
(77), hal. 130-135
b. The role of traceability in transforming seafood governance in the global South,
2016, Current Opinion in Environmental Sustainability (18), hal. 25-32.
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Departemen Fair Trade

MDPI adalah mitra pelaksana Anova LLC untuk
madidihang handline Indonesia yang bersertifikat
Trade Trade (www.fairtradeusa.org).

Perikanan tuna Indonesia telah
disertifikasi pada tahun 2014 dan
sejak itu diperluas ke lebih banyak
lokasi dan nelayan di seluruh
Maluku dan Sulawesi Tengah. Pada
tahun 2016, program Fair Trade
sebagian besar difokuskan pada
pengembangan Fisher Associations.
Tim Fair Trade MDPI menggunakan
pendekatan yang sangat tepat,
mengunjungi masyarakat nelayan
yang terlibat secara rutin, beberapa
tim kami bahkan bekerja dan tinggal
di desa-desa dengan masyarakat
nelayan untuk memungkinkan
pemantauan jarak dekat dan bantuan
untuk setiap Fisher Associations.
Di beberapa lokasi, pelaksanaan Fair
34

Trade telah memasuki tahun ketiga,
para nelayan sudah berpengalaman
dalam Fair Trade dan menghargai
manfaat partisipasi. Tahun ini
ditandai dengan pertumbuhan
Fisher Associations (kelompok
nelayan) yang ingin menjadi lebih
mandiri, mengatur pertemuan
Fisher Associations dan Fair
Trade Committee mereka
sendiri. Sekarang nelayan tidak
ragu untuk berdiri di depan
rapat umum dan menjelaskan
gagasan mereka tentang apa
yang akan mereka lakukan
jika mereka terpilih menjadi
anggota Fair Trade Committee.
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Pengembangan Fisher Associations pada tahun 2015 dan 2016
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Jumlah Dana Premium/Dana Insentif (Premium
Funds) yang diterima pada tahun 2016

Buru Utara
(Maluku)

Assilulu
(Maluku)
Buru Selatan
(Maluku)
Seram
(Maluku)
Seram Selatan
(Maluku)
Tolitoli
(Suluwesi Tengah)

42,400
9,400
3,400
9,400
19,000
8,900

TOTAL
(USD)

92,500
(IDR)

1,566,842,122

CONTOH PENGGUNAAN PREMIUM FUND
Premium Fund adalah fungsi inti
dari sistem Fair Trade. Konsumen
yang berpengetahuan membayar
Premium Fund (dana insentif)
untuk produk bersertifikasi di
supermarket/restoran dan Premium
Fund ini langsung dikembalikan
ke nelayan. Nelayan Indonesia
menerima Premium Fund, kirakira setara dengan 7% dari harga
ikan mereka di dermaga. Premium
36

Fund tidak dibayarkan kepada
nelayan perorangan namun masuk
ke rekening bank masyarakat
nelayan dan penggunaannya
diputuskan secara demokratis
oleh nelayan. Para nelayan
secara demokratis memutuskan
proyek masyarakat mana yang
akan menggunakan uang ini.
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Di Desa Namsina dan Salumpaga, masjid
berada dalam kondisi kurang baik dan
Premium Fund telah digunakan untuk
membantu renovasi, seperti pemasangan
pintu dan jendela baru, karpet baru, dan
pengecatan bangunan.

73 paket seragam sekolah dan alat tulis
untuk siswa SD, SMP dan SMU telah
didistribusikan di desa Wamlana, Waprea,
Wailihang, Namsina dan Batu Lubang.
Paket tersebut khusus untuk anak nelayan,
anak yatim dan anak kurang mampu.

Desa Wailihang akhirnya dapat menikmati
jalan menuju tempat pendaratan yang
dibangun menggunakan Premium Fund.
Pembangunan jalan tersebut juga dibantu
oleh anggota Fisher Associations Setia
Selalu dari Desa Waprea karena mereka
memakai tempat pendaratan yang sama.

Kesadaran para nelayan tentang lingkungan
telah meningkat sejak bergabung dengan
Fair Trade dan mereka memprakarsai
program pembersihan pantai. Pembersihan
pantai sekarang menjadi kegiatan rutin
yang dilakukan oleh semua anggota Fisher
Associations. Awalnya, orang yang tinggal
di sekitar pantai tidak peduli, namun berkat
ketekunan anggota Fisher Associations yang
setiap hari Jumat membersihkan pantai,
mereka akhirnya ikut terlibat dalam program
pembersihan pantai. Sekarang mereka juga
merasa malu membuang sampah ke laut.
Secara tradisional, para nelayan hanya mengandalkan intuisi dan pengetahuan lokal
untuk mencari ikan. Tiga Fisher Associations telah membeli perangkat GPS untuk
anggotanya, agar perjalanan menangkap ikan mereka lebih efisien dan aman.
37

Kemajuan Departemen Fair Trade:

38

--

Perluasan program Fair Trade, dengan tujuh kelompok nelayan baru (lima di Seram
dan dua di Tolitoli)

--

288 ton tuna bersertifikasi Fair Trade diekspor ke Amerika Serikat, menghasilkan
USD 92.500 (Rp 1.566.842.122) Dana Premium untuk kelompok nelayan

--

181 proyek diimplementasikan dengan menggunakan Dana Premium, dengan total
biaya sebesar USD 41.500 proyek ini berasal dari Buru Utara

--

Transfer pengetahuan tentang kemampuan organisasi di beberapa kelompok nelayan
Fair Trade. Nelayan menjadi lebih antusias dan memberi ide-ide selama pertemuan.

--

Berkolaborasi dengan YPPM untuk menyelenggarakan pelatihan untuk kelompok
nelayan tentang: organisasi, penyelesaian konflik dan pencatatan. Pelatihan ini
akan dilakukan di Buru Utara pada awal 2017.

--

Keselamatan di Laut dan Pelatihan Pertolongan Pertama - 137 nelayan di Maluku
menghadiri kegiatan ini dan 44 nelayan Fair Trade di Tolitoli menghadiri kegiatan ini.
Laporan Tahunan MDPI 2016
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Program Magang

Norita Afridiana – Kassel University, Germany

Norita Afridiana melakukan magang dengan MDPI dari bulan Agustus - Oktober
2016. Norita berfokus pada implementasi Fair Trade bagi nelayan tuna Maluku,
untuk merangkum tantangan pencapaian, dan rekomendasi untuk penerapan standar
pada perikanan secara lebih luas di seluruh Asia. Dia mewawancarai sejumlah
pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi Fair Trade, mulai dari staf
MDPI hingga pengolah, pengekspor, dan staf Fair Trade.

Gwenael Hannon – Wageningen University, The Netherlands

Gwenael Hannon adalah siswa magang dengan MDPI dari bulan Mei - Juli 2016.
Gweneal tertarik pada faktor yang mempengaruhi keputusan nelayan saat pergi
menangkap ikan dan untuk mendapatkan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam setiap
kegiatan selama perjalanan menangkap ikan. Dia melakukan wawancara dengan para
nelayan di Lombok dan Maluku. Selain itu, dia menganalisis data yang dikumpulkan dari
uji coba perangkat Spot Trace.

Laura van Hamburg – Wageningen University, The Netherlands

Laura van Hamburg menjalankan tugas magangnya dengan MDPI dari bulan Maret - Juli
2016. Laura tertarik untuk menilai harapan dan hubungan para pemangku kepentingan
dalam proyek IFITT dan bagaimana mereka berubah dan berkembang selama proyek
berlangsung. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para nelayan, pemasok,
pengolah dan pejabat pemerintah serta pemetaan jaringan kepentingan di pulau Lombok
dan Maluku. Hasil dari wawancara dan jaringan ini dibandingkan dengan wawancara dan
jaringan serupa yang dilakukan pada saat permulaan proyek.

Laurie Starr – Dalhousie University, Canda

Laurie Starr menyelesaikan tugas magangnya dengan MDPI dari bulan Juli - Agustus
2016. Laurie melakukan analisis kesenjangan terhadap rantai pasokan Indonesia
yang dipilih, dengan tujuan mengidentifikasi kemajuan yang diperlukan agar
dapat mematuhi Chain of Custody MSC dan berbagai peraturan impor AS. Laurie
mewawancarai sejumlah nelayan, pemasok, pengolah dan pejabat pemerintah untuk
mendokumentasikan pemahaman dan partisipasi mereka saat ini dalam pengangkutan
dan ekspor produk ikan.

Meghan Borland – Dalhousie University, Canda

Meghan Borland adalah salah satu siswa magang MDPI dari bulan April - July 2016.
Meghan berfokus pada pengembangan kerangka analisis biaya-manfaat untuk menilai
sisi bisnis untuk ketertelusuran. Untuk mencapai hal tersebut, Meghan membandingkan
penerapan upaya ketertelusuran berbasis kertas versus elektronik dalam satu rantai
pasokan di Indonesia.
Suply Chain Department
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Program Magang

Teguh Prianto – IPB

Teguh adalah mahasiswa magang dari Oktober sampai November 2016, focus tentang
pendataan perikanan tuna handline dan persepsi nelayan tentang program Fair Trade
di Parigi, Seram Selatan – Maluku. Teguh berpartisipasi dalam kegiatan pendataan dan
mewawancarai nelayan untuk memahami lebih lanjut tentang Fair Trade.

Cristina Windi Wijayanti – Udayana University

Windi adalah mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juni 2016, fokus
untuk memahami proses pengumpulan data untuk handline dan pole and line di
Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Timur. Windi berpartisipasi dalam mengukur ikan tuna,
mempelajari identifikasi ikan, mewawancarai nelayan, melengkapi form sampling dan
monthly unloading, verifikasi data dan mempelajari cara upload data ke I-Fish.

Risa Septiana – Brawijaya University

Risa adalah mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) mulai Juli sampai September 2016,
fokus pada pengumpulan data tuna handline di Bone, Sulawesi Selatan. Risa berpartisipasi
dalam mengukur ikan tuna, mempelajari identifikasi ikan, mewawancarai nelayan,
melengkapi form sampling dan monthly unloading, verifikasi data dan mempelajari cara
upload data ke I-Fish.

Visiting PhD student
Mandy Doddema, PhD researcher - Wageningen University

Related to the IFITT and NWO ARF projects, Wageningen University PhD researcher
Mandy Doddema collected data on tuna traceability from October 2016 to May 2017.
Her research was conducted at several MDPI field sites and explored handline tuna
fisher responses to the introduction of the Spottrace technology and tuna processor
responses to the EU IUU regulation and the US Seafood Import Monitoring Program.
The findings of this research are currently being developed into scientific articles and
preliminary findings will be presented at the IFITT final meeting in July 2017.
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Keselamatan di Laut dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Untuk mencapai persyaratan program
Fair Trade, bekerjasama dengan tim
Search and Rescue (SAR), pelatihan
keselamatan di laut dilaksanakan
untuk nelayan. Ini untuk memastikan

16 September 2016
Lokasi:
Parigi, Wahai,
Seram Utara
44 nelayan

28 October 2016
Lokasi:
Lingadan Tolitoli
44 nelayan

bahwa setiap orang yang bekerja
dalam rantai pasokan Fair Trade
mendapatkan informasi penting
tentang keselamatan kerja. Berikut ini
daftar pelatihan:

17 September 2016
Lokasi:
Desa Administrasi
Sesar, Kecamatan
Bula SBT
20 nelayan

September 2016
Lokasi:
Desa Waprea,
Buru Utara
31 nelayan

MDPI berkolaborasi dengan untuk
memfasilitasi pelatihan untuk
kelompok nelayan dan komite
Fair Trade tentang administrasi,

16 September 2016
Lokasi:
Desa Tanjung,
Seram Selatan
35 nelayan

17 September 2016
Lokasi:
Desa Tehoru,
Seram Selatan
7 nelayan

manajemen, pencatatan dan
peningkatan kapasitas organisasi,
dan penyelesaian konflik.
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TERIMA KASIH KEPADA MITRA DAN DONOR
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
Future of Fish
Ecotrust Canada
Dalhousie University
Seafood Web
Seafood Watch
SFP
SCS Global
ASEAN FIP Collaborative
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Walton Family Foundation
USAID Oceans
Marine Change
Marine Stewardship Council
Lini
Wildlife Conservation Society
Rare
NWO - Netherlands Organization for Scientific Research
Fishlistic
A special thank you to all the amazing fishermen we work with,
our most important partners!
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