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MISI KAMI UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN LAUT INDONESIA  
 
Selama lebih dari 50 tahun, Yayasan David dan Lucile Packard telah berinvestasi untuk memperluas 
pemahaman mengenai kelautan dan telah bekerja dengan mitra di seluruh dunia untuk melindungi serta 
memulihkan kehidupan laut. Dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang terinspirasi oleh kecerdasan manusia, 
kami berinvestasi di berbagai negara dan dalam strategi global yang mendukung perbaikan kelestarian laut. 
 
Yayasan Packard telah berinvestasi di berbagai upaya konservasi kelautan dan pengelolaan perikanan di 
Indonesia selama hampir 20 tahun. Berbagai inisiatif kami termasuk dukungan untuk memastikan bahwa 
perikanan laut dan budi daya perikanan (akuakultur) lestari dan memiliki tata kelola yang baik. 
 
Di seluruh dunia, laut sering kali dilihat sebagai sumber daya yang tak akan pernah habis. Pemerintah di 
berbagai negara kurang menghargai kenyataan bahwa laut memiliki batasan fisik. Mereka meremehkan 
pentingnya keamanan pangan, ekonomi, dan pekerjaan yang diberikan ekosistem laut dan perikanan. Di 
Indonesia, seperti juga di tempat lainnya, hal ini menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya 
dan penurunan keanekaragaman dan produktivitas ekosistem laut dan keberlanjutan sektor perikanan. 
Pembangunan dukungan untuk pengelolaan perikanan yang lebih baik sangatlah penting untuk melindungi 
lingkungan kelautan, serta untuk memastikan ekosistem laut dapat terus berkontribusi bagi penghidupan, 
masyarakat serta ekonomi Indonesia. 
 
Lewat Strategi Kelautan Indonesia, kami memberikan dukungan kepada mitra kami untuk merancang  
dan mengimplementasikan berbagai inisiatif proyek percontohan di tiga rangkaian perikanan strategis yang 
nantinya akan menjadi model perikanan lain di Indonesia. Lewat upaya percontohan ini, kami berharap 
dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada pemimpin yang memegang jabatan politik serta juga 
sektor swasta untuk melakukan tindakan. Strategi ini juga mendukung upaya pelaksanaan kebijakan 
perikanan yang lebih efektif serta pembangunan kapasitas yang diperlukan di dalam pemerintah,  
organisasi masyarakat sipil dan para pemimpinnya. 
  
Sebagai bagian dari Kerangka Kerja Strategis Kelautan 15 Tahun Yayasan Packard, Strategi Kelautan 
Indonesia ini sangatlah tepat. Kerangka Kerja ini memberikan garis besar prioritas untuk memampukan 
pengelolaan kelautan yang baik di enam negara yang mengitari Samudera Pasifik: Chile, Tiongkok, 
Indonesia, Jepang, Meksiko dan Amerika Serikat. Negara-negara ini merupakan pusat biodiversitas kelautan 
yang penting dan menguasai hampir semua produksi makanan hasil laut dunia. Selain bekerja di enam 
negara ini, Yayasan juga mendukung empat strategi global antar negara dan berkontribusi pada pencapaian 
tujuan di Indonesia serta setiap negara yang menjadi prioritas kami: 
 

1. Pasar makanan hasil laut global: Mempromosikan pasar global makanan laut yang berkelanjutan lewat 
rancangan, implementasi dan pendanaan praktek-praktek dengan standar baru untuk rantai pasokan 
makanan hasil laut sektor swasta; 

2. Burung laut: Melindungi burung-burung laut lewat perlindungan habitat dan penurunan tangkapan 
sampingan/tak disengaja (bycatch); 

3. Mengakhiri penangkapan ikan ilegal: Menghapuskan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, tidak 
diregulasi (IUU) di Indonesia dan seluruh dunia; dan 

4. Perubahan iklim dan pengasaman laut: Bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas 
dan secara proaktif menangani dampak perubahan iklim pada sistem kelautan. 
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Kami bekerja dengan para pendana lain dalam kolaborasi yang kuat dan berkomitmen untuk menyelaraskan 
sumber daya kami untuk tujuan bersama di Indonesia.1 

 

INDONESIA MERUPAKAN PRIORITAS DALAM KONSERVASI KELAUTAN  
 
Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia2 – sebuah negara kepulauan yang luas 
di jantung pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia. Daerah perairan Indonesia meliputi 55.000 
kilometer (atau 34.175 mil) garis pantai yang merentang sepanjang 7,7 juta kilometer persegi.3 
 

 
Indonesia berada pada posisi strategis antara Samudera Pasifik dan Hindia dan mewakili satu dari lokasi 
terpenting di planet ini untuk keanekaragaman hayati laut. Negara ini memiliki gugus karang terluas di 
dunia, rumah bagi 75 persen spesies gugus karang dunia, dan mempunyai keragaman hayati binatang tak 
bertulang belakang, hutan bakau, dan rumput laut paling beragam dibandingkan kawasan manapun  
di Bumi. 
 
Keanekaragaman hayati ini mendasari tingginya tingkat produksi makanan hasil laut. Indonesia merupakan 
produsen terbesar ketiga makanan hasil laut di dunia dari segi volume. Di dalam negeri, perikanan Indonesia 
menjadi sumber makanan yang krusial dan penting bagi ekonomi negara dan karakter nasional. Sekitar  
20 juta penduduk Indonesia secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan sumber 
penghidupannya pada industri perikanan; jumlah kapal ikan Indonesia di teritori masing-masing merupakan 
yang ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India.  
 
Perikanan merupakan sumber finansial penting di Indonesia, dan perikanan ekspor menyumbangkan 
pendapatan yang terus meningkat bagi perekonomian Indonesia yang semakin terdiversifikasi. Sektor 
perikanan Indonesia tumbuh 7,3 persen pada 2014 dan 8,3 persen pada 2015, hampir dua kali lipat 
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2015.4 Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional 
masih relatif sama selama beberapa tahun terakhir antara 2,1 dan 2,5 persen.5 
 

                                                             
1 Yayasan, pada khususnya, memainkan peran utama dalam Kolaborasi Pemberi Dana Kelautan Indonesia (Indonesia Marine Funders 
Collaborative - IMFC), sebuah inisiatif donor yang memiliki visi yang sama untuk memulihkan dan melindungi sumber daya pantai dan 
laut serta memperbaiki pengelolaan perikanan di negara ini. 
2 255,4 juta di 2015. 
3 Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, hanya memiliki garis pantai 20.000 kilometer 
4 “Fisheries and Aquaculture,” EU-Indonesia Business Network, 2017, 
http://indonesien.ahk.de/fileadmin/ahk_indonesien/Publications/EIBN/Fisheries_and_Aquaculture_Sector_Report_2017_FULL.pdf.  
5 “Investing in Indonesia: Indonesia Business Update on Fisheries,” BKPM, 2017. 
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Pemerintah Indonesia telah mulai memprioritaskan sumber daya kelautan sebagai sektor pertumbuhan 
ekonomi dengan berbagai rencana untuk menggandakan produksi dari perikanan tangkap dan budi daya 
perikanan menjadi 40-50 juta ton per tahun pada 2019. Belum jelas apakah pertumbuhan tersebut dapat 
terus berlanjut tanpa memberikan tekanan yang semakin besar terhadap pasokan ikan. 
 
Perikanan tangkap Indonesia sudah berada pada atau di atas titik maksimal pemanenan, dan tingkat ini 
paling nyata terlihat di perikanan dekat pantai yang memberikan penghidupan dan mata pencaharian bagi 
banyak nelayan kecil. Ekspansi akuakultur akan mengalami benturan dengan pembangunan pantai dan 
semakin menurunkan produktivitas perairan dekat pantai. Investasi tambahan dalam kapasitas perikanan 
tidak akan mengarah kepada peningkatan pendapatan ekonomi, namun malah akan menyebabkan 
eksploitasi berlebihan dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan dalam jangka panjang. 

 
Tren tersebut mengkhawatirkan. Namun, ketertarikan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya 
kelautan saat ini sedang mencapai titik tertinggi. Pemerintah Indonesia, dipimpin oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP), sedang mengambil langkah berani untuk memperbaiki pengelolaan sektor 
perikanan lautnya. Kementerian bekerja aktif dengan mitra-mitranya di sektor swasta dan masyarakat sipil 
sejalan dengan tiga prioritas pilar kebijakan: meningkatkan kedaulatan, kelestarian dan kemakmuran  
rakyat Indonesia.  
 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan jajarannya mengumumkan pelarangan nasional untuk 
cantrang di perairan lepas pantai6 dan memimpin pemberantasan penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing. 
Presiden Joko Widodo juga telah membentuk gugus tugas nasional untuk menangani penangkapan ikan 
ilegal (IUU fishing) di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Berbagai langkah ini adalah contoh 
keputusan berani yang diambil pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum dan mengelola lingkungan 
dan sumber daya lautnya. 
 
Walaupun langkah-langkah ini telah diambil, sistem dan regulasi yang efektif – termasuk batasan  
minimum ukuran tangkapan untuk perikanan tertentu, peningkatan pembatasan alat pancing, 
penggolongan ulang kapal, dan pengelolaan spasial – penting dan juga harus ditegakkan. Secara 
keseluruhan, kapasitas pengelolaan perikanan di berbagai badan dan lembaga di tingkat nasional dan  
sub-nasional masih lemah dan terfragmentasi. Lembaga-lembaga ini diberikan mandat untuk 
merencanakan, mengimplementasikan dan menegakkan produk hukum perikanan; namun, yurisdiksi dan 
                                                             
6 Pada akhir 2017 Menteri KKP menunda pelarangan untuk åmemberikan waktu bagi operator untuk menyesuaikan dengan persyaratan 
alat pancing yang baru, namun beliau bersikeras untuk tetap pada persyaratan awal: Operator harus menjaga ukuran armada mereka. 
Tidak jelas jika dan kapan pelarangan ini akan diberlakukan. 
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tanggung jawab masing-masing lembaga masih tidak jelas. Dari ratusan perikanan yang dieksploitasi secara 
komersil di negara ini, hanya sedikit yang memiliki perangkat data yang komprehensif dan akurat untuk 
memberikan informasi terhadap keputusan pengelolaan. 
 
Sebagai hasil dari upaya KKP baru-baru ini, kapal-kapal berukuran besar sekarang dipantau dan memiliki 
dokumentasi yang baik, sementara kapal berbendera asing telah dikeluarkan dari ZEE Indonesia. Namun, 
lebih dari setengah juta kapal kecil yang dioperasikan oleh pelaku domestik tetap belum berizin walaupun 
mereka menangkap ikan di perairan dekat pantai dan di habitat yang produktif yang memiliki sensitivitas 
tinggi. Pemerintah butuh dukungan dari semua sektor agar dapat merealisasikan ambisinya untuk 
mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran. 
 

LANDASAN STRATEGI KELAUTAN INDONESIA  
 
Tujuan Strategi: Indonesia memiliki kebijakan dan regulasi pengelolaan perikanan yang efektif pada  
tahun 2030. 

Teori perubahan kami adalah bahwa Yayasan dapat mempercepat kemajuan di Indonesia dengan 
membangun kapasitas lembaga dan pemimpinnya, sementara pada saat yang sama membantu memastikan 
mereka memiliki akses terhadap data yang baik dan metode pengelolaan perikanan yang sudah terbukti. 
Hal ini dapat dilaksanakan jika  dibarengi dengan kepemimpinan politik yang kuat dan aktif berupaya 
memperbaiki pengelolaan perikanan. 

Pendekatan kami adalah metode belajar-dengan-melakukan (learn-by-doing), terfokus pada mitra 
pendukung dengan memberikan informasi serta mengimplementasikan reformasi di beberapa proyek 
percontohan yang dipilih secara strategis. Belajar dari pengalaman bertahun-tahun di kawasan, Yayasan 
menggunakan pendekatan praktis untuk mendukung pemerintah dan mitra lainnya dalam pekerjaan 
mereka untuk mengimplementasikan kebijakan baru dan membangun kapasitas individu dan lembaga 
untuk meningkatkan pengelolaan perikanan.  

Strategi Yayasan bergantung pada kemauan politik dan kepemimpinan di tingkat nasional, dan pada saat 
yang sama memberikan dukungan untuk menguatkan sistem tata kelola pengelolaan perikanan dan 
kepemimpinan di semua tingkat di Indonesia. Kami menyadari bahwa strategi kami saja tidaklah cukup 
untuk mencapai tujuan menciptakan pengelolaan sumber daya kelautan yang baik di Indonesia pada tahun 
2030. Walaupun perubahan struktural yang ekstensif dalam tata kelola dan prinsip negara hukum sangatlah 
penting, mereka secara umum berada di luar jangkauan dan kapasitas Yayasan. 

Hingga tahun 2021, kami memutuskan untuk memusatkan perhatian kami khusus pada pengelolaan 
perikanan tangkap. Saat ini Yayasan percaya pengelolaan perikanan tangkap memiliki peluang terbesar 
untuk menunjukkan kemajuan, dengan menimbang kekuatan mitra kami dan fokus pemerintah Indonesia 
saat ini. Oleh karena itu, kami tidak aktif memberikan dukungan terhadap budi daya perikanan 
berkelanjutan di Indonesia atau upaya-upaya lainnya untuk melindungi habitat laut yang penting. Donor lain 
telah memberikan dukungan di area ini atau secara aktif sedang mengeksplorasi peluang untuk memberikan 
dukungan mereka.7 

Yayasan akan mendukung pembangunan para pemimpin di pemerintahan dan masyarakat sipil lewat 
pelatihan dan bantuan teknis untuk memperbaiki sistem, penggunaan data dan ilmu pengetahuan,  
                                                             
7 Yayasan dapat memberikan hibah ad hoc, bersama dengan donor utama lainnya, untuk mendukung perlindungan habitat atau 
reformasi kebijakan akuakultur dimana dirasakan sejalan dengan kepentingan kami dalam reformasi perikanan. Namun, investasi ini 
tidak besar dan bukan menjadi bagian inti dari portofolio strategis Yayasan saat ini. 
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serta diskusi kebijakan dan mengadaptasi pelajaran yang diperoleh dalam proses ini. Implementasi 
membutuhkan pendekatan kemitraan, koordinasi dengan berbagai individu, badan dan lembaga, serta 
pendedikasian waktu. 

Secara spesifik, portofolio kami memusatkan perhatian pada tiga strategi utama yang saling mendukung 
satu sama lain dan sejalan dengan pendekatan praktis dan belajar-dengan-melakukan. Berikut adalah 
rangkuman dari tiga strategi tersebut, dengan penjelasan lebih rinci pada halaman setelahnya. 

 

Yayasan mengejar tiga strategi utama berikut: 

1. Memberikan Bukti Pengelolaan Perikanan yang Baik. Yayasan mendukung mitra lokal untuk 
menghadirkan contoh-contoh pengelolaan perikanan yang baik dan memberikan pembelajaran terhadap 
pejabat KKP, dan pemimpin lainnya, atas berbagai keberhasilan tersebut. Para mitra akan mengumpulkan, 
membuat model, dan memantau data di sektor perikanan penting di Indonesia dalam rangka membangun 
contoh pengelolaan yang bekerja baik di konteks lokal. Perikanan ini termasuk rajungan, kakap di 
perikanan dalam8 dan tuna.9 Perikanan tersebut penting secara sosial dan ekonomi untuk Indonesia dan 
masing-masing mewakili “prototipe” yang berbeda dari segi tantangan dan peluang dalam pengelolaan 
dan tata kelola perikanan. Perikanan tersebut secara umum mewakili tiga tingkat pengelolaan di 
Indonesia – kabupaten dan provinsi (rajungan), nasional (kakap) dan internasional (tuna)10 – dan 
karenanya menjadi model pengelolaan yang berbeda-beda di Indonesia. 

2. Menyediakan Informasi untuk Reformasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan. Yayasan menyadari bahwa 
untuk perbaikan pengelolaan perikanan oleh lembaga pemerintah terkait diperlukan perubahan kebijakan 
dan pengelolaan khusus berdasarkan analisis ekonomi, politik dan sosial yang baik. Kami mendukung 
pemimpin lokal yang bekerja untuk membentuk faktor politik, kebijakan dan ekonomi yang paling 
mempengaruhi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Kami juga mendukung koalisi mitra 
masyarakat sipil untuk bekerja dengan pemerintah dan industri dalam memberikan informasi, 
membangun dan mengimplementasikan reformasi kebijakan berdasarkan pengalaman yang di dapat di 

                                                             
8 Fokus dari perikanan berbagai jenis kakap ini menargetkan lebih dari 100 spesies perikanan lereng dalam dan demersal di Indonesia 
tengah dan timur yang beroperasi di kedalaman 50-500 meter. Strategi perikanan ini dinamakan “kakap” walaupun sebenarnya 
perikanannya meliputi kerapu (Epinephelidae), lencam/emperor (Lethrinidae) dan kakap (Lutjanidae) serta beberapa famili ikan 
lainnya. 
9 Tuna masuk ke dalam suku Thunnini tribe, sub-kelompok famili makerel (Scombridae) –bersama-sama tuna yaitu bonito, makerel dan 
tenggiri. Suku Thunnini terdiri dari 15 spesies di lima genus. Lima spesies terpenting di Indonesia adalah cakalang, tuna sirip 
kuning/madidihang dan tuna mata besar. Indonesia memasok 15 persen kebutuhan tuna dunia. 
10 Indonesia memusatkan perhatian pada rencana nasional pengelolaan perikanan tuna dalam ZEE dan perairan dekat pantai. 
Pengelolaan tuna juga diformalkan di bawah Organisasi-organisasi Pengelolaan Perikanan Regional Samudera Hindia dan Pasifik 
(Indian and Pacific Ocean Regional Fishery Management Organizations - RFMO). 
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seluruh dunia dalam tiga percontohan prototipe perikanan, termasuk upaya dan pengalaman mitra serta 
pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. 

3. Membangun Kapasitas dan Kepemimpinan untuk Perbaikan Pengelolaan. Yayasan membantu 
membangun mandat dan kapasitas pemimpin di pemerintahan dan sektor swasta, organisasi dan lembaga 
untuk memperbaiki pengelolaan perikanan. Kami menyadari bahwa reformasi kebijakan dan pengelolaan 
percontohan harus sejalan dengan pembangunan kelembagaan dan kepemimpinan. Tujuan kami adalah 
untuk membangun pemimpin masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta di tingkat lokal dan nasional 
yang memiliki keinginan untuk memimpin. Mereka adalah pihak yang jika diberikan dukungan tambahan 
dapat mengartikulasi, membentuk dan mendorong reformasi kebijakan. Kapasitas dan kepemimpinan 
akan dibangun untuk mendukung perkembangan di tiga prototipe perikanan ini, dan lebih luas lagi untuk 
Indonesia sebagai pelajaran yang dapat dipetik dari ketiganya. 

Asumsi Utama Strategi: 
 
• Perikanan setempat yang dipilih akan mewakili dan akan memberikan solusi yang dapat diaplikasikan 

di sebagian besar perikanan di Indonesia, terutama terkait skala dan tata kelola perikanan di tingkat 
lokal, provinsi dan nasional. 

 
• Data yang baik akan mendorong pengelolaan yang baik, dengan asumsi bahwa data dapat 

dikumpulkan dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk perubahan praktek pengelolaan. 
 
• Komitmen politik saat ini yang mendukung perbaikan perikanan lewat penurunan kapasitas perikanan 

dan transparansi di pasar akan semakin kuat, terutama menghadapi perlawanan yang akan muncul. 
Indonesia akan melaksanakan pilkada dan pemilihan umum pada tahun 2019. 

 
• Undang-undang No. 23/2014 yang baru, memindahkan tanggung jawab tata kelola dari kabupaten ke 

provinsi. Komisi perikanan baru yang berhubungan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), unit 
pengelolaan perikanan baru-baru ini dibentuk di Indonesia, akan diakui secara penuh dan 
diimplementasikan secara memadai untuk menciptakan sistem tata kelola pengelolaan perikanan  
yang kuat.  

• Indonesia nantinya perlu mengadopsi pendekatan berdasarkan hak untuk membatasi akses ke 
perikanan utama. Sebelumnya hal ini tidak dapat dilaksanakan karena akses perikanan Indonesia yang 
terbuka serta tidak adanya alternatif penghidupan untuk nelayan yang terkena dampak. Saat ini ada 
peluang untuk membangun sistem tata kelola tradisional, dengan mengimplementasikan sistem 
perijinan yang baru.  
 

• Terdapat kesenjangan kapasitas pemimpin dan lembaga dalam mengadvokasi perubahan yang 
diperlukan untuk merealisasikan perbaikan-perbaikan ini di berbagai tingkat, walaupun pengakuan 
perlunya pengelolaan perikanan yang lebih baik sudah meningkat.  

 



 
 

 8 
 

MODEL LOGIKA STRATEGI 
Komponen Capaian di tahun 2024 Komponen Tujuan Tujuan 
1. 
Memberikan 
Bukti 
Pengelolaan 
Perikanan 
yang Baik  

1.A Setidaknya dua percontohan rajungan di 
dua prototipe perikanan yang sangat berbeda 
berhasil terlaksana. 
1.B Setidaknya satu percontohan perikanan 
kakap yang meliputi geografi yang luas yang 
berpusat pada landasan lereng dalam (deep 
slope shelf) dan perikanan yang berdekatan 
berhasil terlaksana  
1.C Terdapat strategi pendukung pengelolaan 
tuna di tingkat nasional.  

Terdapat landasan 
yang diperlukan untuk 
pengelolaan perikanan 
yang kuat, termasuk 
informasi, tata kelola, 
dan kebijakan yang 
baik, yang 
didemonstrasikan di 
semua perikanan 
protipe yang akan 
menjadi model 
replikasi nasional. 

Pada tahun 
2030, 
Indonesia 
sudah 
memiliki 
kebijakan 
dan regulasi  
pengelolaan 
perikanan 
yang baik.  
 

2. 
Menyediakan 
Informasi 
untuk 
Reformasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Perikanan   

2.A Prinsip pengelolaan perikanan 
pemerintah berdasarkan pada informasi 
ilmiah dan sosial ekonomi mengenai 
keberlanjutan, serta dampak ekonomi dan 
distributif dari pengelolaan tersebut. 
2.B Koalisi efektif antara mitra 
masyarakat sipil dan pelaku sektor 
swasta mengadvokasi agenda reformasi 
kebijakan perikanan untuk mendukung 
reformasi pemerintah dan capaian 
kebijakannya.  
2.C Terdapat hukum dan kebijakan yang 
mendukung sistem pengelolaan perikanan 
yang lebih lokal dan yang menjunjung 
pendekatan ilmiah dan hak. 

Kebijakan 
diimplementasikan 
agar pengelolaan 
perikanan berjalan 
efektif, berdasarkan 
pelajaran yang didapat 
dari pelaksanaan 
prototipe perikanan. 

3. Membangun 
Kapasitas dan 
Kepemimpinan 
untuk 
Pengelolaan 
yang Lebih 
Baik  

3.A Terdapat peningkatan kapasitas staf 
direktorat KKP terkait, staf KKP di lapangan, 
dan rekan-rekan di provinsi, dan mereka 
memiliki sumber daya yang diperlukan untuk 
menjalankan kebijakan perikanan maupun 
kebijakan terkait lainnya dengan baik. 
3.B Pemimpin dan lembaga masyarakat sipil, 
industri, dan media memiliki keahlian dan 
kapasitas yang diperlukan untuk memberikan 
informasi dan memandu pengelolaan, 
kebijakan dan upaya reformasi perikanan 
yang tepat. 
3.C Perorangan, lembaga, dan organisasi 
bekerja bersama dalam satu koalisi dan 
mampu menciptakan contoh tata kelola 
perikanan yang berhasil lewat tindakan-
tindakan yang melebihi target yang 
diidentifikasi dalam strategi ini. 

Terdapat kapasitas dan 
kepemimpinan yang 
kuat di pemerintah dan 
masyarakat sipil 
sehingga mereka 
menjadi agen efektif 
dalam perbaikan 
pengelolaan perikanan. 
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Komponen Strategi 1: Memberikan Bukti Pengelolaan Perikanan  
yang Baik  
 

Strategi Capaian 2024  Tujuan 
Memberikan dukungan untuk 
menghadirkan contoh-contoh 
pengelolaan perikanan yang baik dan 
memberikan pemahaman kepada 
pejabat KKP dan pemimpin lainnya 
akan keberhasilan tiga prototipe 
perikanan. Ini termasuk dukungan 
untuk mengumpulkan serta 
menganalisis data ekonomi dan 
ilmiah sebagai bahan informasi tata 
kelola dan kebijakan yang nantinya 
dapat menjadi dasar reformasi yang 
lebih luas di Indonesia. 

1.A Setidaknya dua 
percontohan rajungan di dua 
jenis prototipe perikanan yang 
sangat berbeda berhasil 
terlaksana. 
1.B Setidaknya satu 
percontohan perikanan kakap 
yang meliputi geografi yang 
luas yang berpusat pada 
landasan lereng dalam (deep 
slope shelf) dan perikanan  
yang berdekatan berhasil 
terlaksana  
1.C Terdapat strategi 
pendukung pengelolaan tuna 
di tingkat nasional. 

Terdapat landasan yang 
diperlukan untuk pengelolaan 
perikanan yang kuat, termasuk 
informasi, tata kelola, dan 
kebijakan yang baik, yang 
didemonstrasikan di semua 
prototipe perikanan yang akan 
menjadi model replikasi 
nasional. 

 
Penangkapan ikan yang berlebihan adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi dengan 
mempertimbangkan faktor biofisika, budaya, politik, ekonomi, dan pasar. Walaupun kajian ilmiah mengenai 
pasokan ikan sudah ada dan menjadi bahan pengambilan tindakan tertentu, hubungan saling 
mempengaruhi antara berbagai isu menjadi faktor yang menentukan masa depan perikanan. Model 
pengelolaan harus memikirkan irisan berbagai isu ini di dalam pertimbangannya. 
 
Ada beberapa contoh perikanan berkelanjutan di Indonesia yang sudah terdokumentasi. Walaupun contoh 
sudah ada, hanya sedikit pemangku kepentingan yang memiliki visi agar model-model tersebut dapat 
diterapkan lebih luas. Lembaga, kapasitas dan kebijakan untuk perikanan yang lestari lemah, dan di banyak 
kasus, memprioritaskan keuntungan sesaat dengan mengorbankan keberlanjutan sumber daya. Yayasan 
percaya adalah penting untuk menunjukkan cara konkret dalam menciptakan pengelolaan dan tata kelola 
yang baik di berbagai prototipe perikanan, dimana isu-isu penting dan saling beririsan ini terwakili. Model 
pengelolaan dan tata kelola tersebut diharapkan nantinya dapat direplikasi dengan baik pada jenis 
perikanan lainnya.  
 
Yayasan berinvestasi pada para mitra untuk memeragakan pengelolaan di tiga prototipe perikanan 
dengan baik, yang dipilih melalui kriteria berikut: 
 
1. Mewakili Yurisdiksi Pengelolaan Tertentu  
Perikanan yang mewakili tiga yurisdiksi tata kelola di Indonesia termasuk: lokal (kabupaten dan provinsi), 
nasional (antar provinsi) , dan internasional. Provinsi memiliki kewenangan atas laut dari garis pantai hingga 
ke 12 mil laut dan bertanggung jawab untuk perijinan kapal antara 10 sampai 30 gross ton. Kapal kurang 



 
 

 10 
 

dari 10 gross ton tidak memerlukan ijin perikanan namun harus terdaftar di tingkat provinsi.11 Di tingkat 
nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk wilayah laut setelah 12 mil laut 
dari garis pantai dan bertanggung jawab untuk perijinan kapal di atas 30 gross ton.12  
 
Perikanan lain, seperti tuna, membentang ke ZEE Indonesia, laut terbuka, dan perairan negara lain, dan ini 
memberikan tantangan tersendiri yang membutuhkan keterlibatan otoritas tata kelola internasional.13 
 
2. Nilai Ekonomi dan Sosial yang Tinggi  
Perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan oleh karenanya menjadi perhatian pemerintah, 
sektor swasta dan pasar. 
 
3.Mewakili Skala Usaha  
Perikanan yang mewakili penangkapan ikan dan armada skala kecil, menengah, dan besar, sebagai cara 
mengatasi permasalahan umum pengelolaan.  
 

 
 
Secara kolektif, kriteria ini harus memastikan bahwa prototipe perikanan terpilih memberikan  
rentangan ukuran, struktur, metode penangkapan, tata kelola dan dinamika pasar yang memberikan 
informasi pada pembangunan model pengelolaan dan tata kelola untuk mengatasi masalah umum 
pengelolaan di Indonesia. 
 
Tiga prototipe perikanan tersebut adalah: 
 
Rajungan – sebagai model tata kelola perikanan dekat pantai yang menggunakan kapal ikan kecil di tingkat 
lokal (kabupaten, provinsi) yang hampir semuanya diekspor sehingga ada keterlibatan pelaku rantai 
pasokan internasional. 

                                                             
11 Undang-undang saat ini mendefinisikan nelayan skala kecil adalah dibawah 5 gross ton. Nelayan skala kecil tidak memerlukan Surat 
Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). Masih tidak jelas apakah berbagai peraturan yang berbenturan ini 
akan diselesaikan.  
12 Terdapat banyak sengketa batas antar provinsi, termasuk sengketa terkait delineasi pulau-pulau terluar dan fitur lain yang 
mempengaruhi kemungkinan intervensi pengelolaan. 
13 Termasuk Organisasi-organisasi Pengelolaan Perikanan Regional Samudera Hindia dan Pasifik (RFMO). 
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Kakap (perikanan campuran, perairan dalam) – sebagai model beragam spesies perikanan (>100) yang 
membutuhkan tata kelola regional di dalam suatu unit pengelolaan perikanan yang lebih besar14,  dan 
dengan kapal ikan besar yang menempuh perjalanan jauh serta memasok industri pengolahan di Indonesia 
untuk pasar domestik dan ekspor.  
 
Tuna – sebagai model perikanan dengan migrasi tinggi dan memiliki spesies beragam serta  
berskala campuran, dan membutuhkan kolaborasi lokal, regional, nasional serta internasional15 dalam 
pengelolaannya. 
 
Model Pengelolaan Prototipe Perikanan 
 

Perikanan Yurisdiksi Ekonomi Skala 
Rajungan  Lokal, provinsi Volume perdagangan besar; 

bernilai tinggi; banyak untuk 
pasar ekspor 

Kapal ikan skala kecil  

Kakap Provinsi, regional Bernilai tinggi; banyak untuk 
pasar ekspor 

Kapal ikan skala kecil sampai 
menengah  
 

Tuna Lokal, regional, 
nasional, dan 
internasional  

Bernilai tinggi; banyak untuk 
pasar ekspor 

Skala (dan spesies) 
campuran: perikanan 
cakalang pole and line 
merupakan industri skala 
sangat besar 
 (25 persen pendaratan 
dunia); perikanan tuna sirip 
kuning skala kecil 
menggunakan rawai hanyut 
(handline)  

 
Perikanan ini mewakili tiga dari lima perikanan terbesar di Indonesia berdasarkan nilai ekonomi. Perikanan 
ini menarik perhatian pemerintah dan industri, yang berarti ia memiliki pengaruh dan tambahan sumber 
dana untuk pengelolaan perikanan.  
Yayasan dan mitranya telah berinvestasi dalam penelitian untuk memahami rantai pasokan perikanan ini. 
Hasilnya adalah data mengenai parameter ekonomi dan biologi yang krusial untuk penciptaan rencana 
perbaikan pengelolaan. Di setiap-tiapnya, upaya-upaya yang datang dari pasar dan dipimpin oleh industri 
untuk memperbaiki pengelolaan perikanan sedang berjalan. 
 

                                                             
14 Mengacu pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), unit pengelolaan perikanan yang diakui di Indonesia. 
15 Termasuk Organisasi-organisasi Pengelolaan Perikanan Regional Samudera Hindia dan Pasifik (RFMO). 
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Selain upaya-upaya tersebut, para penerima dana akan mengumpulkan dan menganalisis data pasokan, 
bioekonomi, serta ukuran armada perikanan dan rentangannya untuk dijadikan bahan informasi 
pengelolaan berdasarkan pendekatan ilmiah. Merancang dan mengimplementasikan model pengelolaan 
perikanan yang baru bukan hal sepele. Data yang didapat akan digunakan untuk mendefinisikan dan 
menentukan tujuan pengelolaan untuk memulihkan pasokan ikan berdasarkan kriteria berikut: tingkat 
kemungkinan pencapaian, keberlanjutan ekonomi dan ekologi, serta penerimaan sosial. Pilihan pengelolaan 
dalam mengimplementasikan perubahan-perubahan ini – seperti penurunan kapasitas, perubahan alat 
pancing dan batasan tangkapan – akan diuji untuk mencari pendekatan terbaik untuk setiap lokasi  
dan perikanan.  
 

Selain itu, walaupun strategi Yayasan tidak secara eksplisit menyebut Kawasan Perlindungan Laut (Marine 
Protected Areas - MPA) sebagai sebuah prioritas, kami menyadari bahwa kawasan lindung harus dirancang 
dengan mempertimbangkan tujuan pengelolaan perikanan, dan dukungan kami terhadap perencanaan 
prototipe perikanan kemungkinan memerlukan MPA sebagai perangkat dan pedoman praktek terbaik  
(best practice).16 
 
Pemimpin di pemerintahan, komunitas dan industri harus membangun argumen yang kuat untuk pilihan 
pengelolaan berdasarkan tujuan-tujuan penghidupan, ekonomi dan sosial. Setelah pilihan ditentukan, 
pilihan pengelolaan akan diimplementasikan, dan dikerjakan dalam forum-forum pengelolaan perikanan 
berbagai pemangku kepentingan. Perubahan kebijakan dan tata kelola juga akan diidentifikasi untuk 
implementasi yang sedang berjalan. (lihat Komponen Strategi 2). 
 
Perbaikan pengelolaan perikanan membutuhkan penyelarasan modal investasi yang lebih baik antara 
pemerintah, komunitas, dan industri untuk disesuaikan dengan kapasitas perikanan. Metode harus sejalan 
dengan pengelolaan berkelanjutan, dan menyesuaikan dengan rantai pasokan, agar berpengaruh positif 
pada pengelolaan berkelanjutan. Yayasan bekerja untuk memahami dan mendukung strategi untuk 
mengkooordinasikan pendanaan publik dan swasta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.  
 
Dukungan terhadap pengelolaan perikanan hiu dan pari sebagai prioritas yang juga penting  
 
Walaupun tidak termasuk prototipe perikanan dalam strategi ini, Yayasan terus mendukung mitranya di 
Indonesia yang bekerja untuk perlindungan hiu dan pari, dalam membangun dan mengimplementasikan 
kebijakan dan kapasitas untuk membatasi atau melarang eksploitasi dan perdagangan spesies-spesies ini.  
Ini termasuk membangun data, pengetahuan, dan kapasitas untuk mengelola dan menegakkan kebijakan 
dan hukum yang baru. Indonesia adalah pengekspor terbesar produk elasmobranch (hiu dan pari). Seperti 
kebanyakan perikanan di Indonesia, sampai baru-baru ini perikanan ini beroperasi tanpa peraturan dengan 
sangat sedikit batasan perikanan. Tekanan internasional yang semakin kuat untuk perlindungan hiu dan 
pari, termasuk lewat CITES dan forum-forum lain, serta adanya apresiasi yang semakin meningkat akan nilai 
pariwisata dari spesies ini memberikan momentum yang kuat untuk bertindak.  

Bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan penting untuk memperbaiki nilai ekologis, sosial dan ekonomi 
jangka panjang spesies-spesies tersebut di Indonesia, dan dapat memberikan informasi pelaksanaan yang 
mirip untuk upaya-upaya pengelolaan perikanan lainnya di berbagai daerah. 

                                                             
16 Selama hampir dua dekade, Yayasan bekerja dengan donor lain untuk mendukung pembangunan MPA dan daerah pengelolaan 
spasial lainnya sebagai mekanisme untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan di 
Indonesia. Pekerjaan ini termasuk penguatan daerah perlindungan yang sudah ada serta pendeklarasian daerah perlindungan laut lokal 
dan nasional yang baru dan daerah kelautan yang dikelola secara lokal. 
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Komponen Strategi 2: Menyediakan Informasi untuk Reformasi Kebijakan 
Pengelolaan Perikanan  
 
Strategi Capaian 2024  Capaian 
Membantu 
mengidentifikasi 
perubahan yang 
diperlukan untuk 
perbaikan tata kelola. 
Mendukung pemerintah, 
organisasi masyarakat 
sipil, dan sektor swasta 
dalam 
mengimplementasikan 
perubahan kebijakan, 
lembaga dan 
perangkatnya.  

2.A Prinsip pengelolaan perikanan oleh pemerintah 
berdasarkan pada informasi ilmiah dan sosial 
ekonomi mengenai keberlanjutan, serta dampak 
ekonomi dan distributif dari pengelolaan tersebut. 
2.B Koalisi efektif antara mitra masyarakat sipil 
dan sektor swasta mengadvokasi agenda 
reformasi kebijakan perikanan untuk mendukung 
reformasi pemerintah dan capaian kebijakannya.  
2.C Terdapat hukum dan kebijakan yang mendukung 
sistem pengelolaan perikanan yang lebih lokal dan 
yang menjunjung pendekatan ilmiah dan hak. 

Kebijakan 
diimplementasikan 
agar pengelolaan 
perikanan berjalan 
efektif, berdasarkan 
pelajaran yang 
didapat dari 
pelaksanaan 
prototipe perikanan. 
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Walaupun ketentuan-ketentuan untuk perbaikan pengelolaan perikanan saat ini sudah diatur di dalam 
kerangka hukum Indonesia, sistem peraturan pemerintah terdiri dari undang-undang dan peraturan yang 
terkadang berbenturan satu sama lain, dan sering kali didukung oleh banyak peraturan presiden, menteri 
atau provinsi yang membingungkan dalam implementasinya. Sebagian besar perikanan tidak memiliki 
batasan tangkapan, walaupun sudah ada rencana pengajuan proposal yang akan mengintegrasikan batasan 
ke dalam pengelolaan dalam beberapa tahun mendatang. Tanggung jawab tata kelola  dan pengelolaan 
telah bergeser dari pemerintah pusat ke 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan pembuatan 
keputusan di tingkat provinsi, walaupun panduan masih sangat sedikit. 
  
Walaupun kebijakan yang dibutuhkan sudah ada, diperlukan kebijakan dan kapasitas baru untuk 
melembagakan reformasi pengelolaan perikanan secara efektif ke dalam lembaga-lembaga yang mengatur 
sektor ini. Reformasi kebijakan secara langsung berhubungan dengan reformasi pengelolaan perikanan yang 
dipromosikan di Komponen Strategi 1. Jika perubahan pengelolaan perikanan yang diperlukan di dalam 
prototipe perikanan percontohan sudah teridentifikasi berdasarkan parameter biologi, ekonomi dan sosial, 
maka akan dilakukan pengkajian untuk menentukan perubahan kebijakan dan tata kelola terkait mana saja 
yang diperlukan.  
 
Para pendukung perubahan perlu membangun agenda reformasi kebijakan yang menarik dan 
mengkomunikasikannya. Informasi akan dikumpulkan untuk disampaikan kepada pembuat keputusan, 
termasuk pemahaman mengenai sektor dan komunitas yang akan terkena dampak paling besar dan 
bagaimana dampak tersebut akan terjadi, serta isu-isu sosial ekonomi terkait lainnya. Yayasan akan 
mendukung koalisi untuk mengkomunikasikan pilihan-pilihan dan kompromi (trade-off) yang muncul, serta 
mendorong perubahan kebijakan di tingkat pusat, berkoordinasi dengan forum-forum pengelolaan 
perikanan multi-sektor di berbagai tingkat tata kelola.  
 
Bekerja dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk menentukan dan mendemonstrasikan cara-cara 
memperbaiki pengelolaan dan mengatur upaya yang dapat meningkatkan nilai perikanan adalah penting 
untuk dilakukan segera. Analisis politik dan ekonomi berdasarkan data yang dimiliki bersama oleh 
pemerintah dan mitra penerima dana Yayasan tahun 2016 and 2017, menunjukkan bahwa nilai keuntungan 
ekonomi yang bisa didapat dari perbaikan pengelolaan perikanan dengan berbagai model reformasi dan 
tata kelola adalah cukup besar. Pada tahun 2050, komunitas perikanan dapat memperoleh penghasilan 
hingga $2,3 milyar per tahun dan pasokan ikan di laut dapat meningkat sampai 6,3 juta metrik ton, atau 
meningkat 11 persen dari data pasokan tahun 2016.17 Untuk mencapai proyeksi keuntungan dari perbaikan 
pengelolaan tersebut, modal sosial dan finansial harus digunakan untuk menghasilkan pengetahuan, 
mendorong kepemimpinan perorangan dan organisasi, serta membantu membangun kolaborasi untuk 
mendorong reformasi kebijakan dan tata kelola. Sementara itu, dengan skenario bisnis seperti biasa 
(business as usual), ekploitasi berlebihan akan terus terjadi dan menyebabkan penurunan kesehatan 
pasokan ikan dan keuntungan di sektor perikanan Indonesia. 
 
Agar perbaikan pengelolaan sumber daya perikanan dapat terjadi, diperlukan keselarasan antara konteks 
nasional dan reformasi lokal yang praktis. Para mitra harus memiliki pemahaman yang jelas akan realitas 
politik dan kelembagaan di Indonesia. Sangatlah penting untuk mendukung penyelarasan dan pemahaman 
tersebut. 
 
Mengeksplorasi strategi untuk perbaikan kebijakan dan kondisi peraturan dalam praktek budi daya  

                                                             
17 University of California - Santa Barbara, 2016. 
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perikanan (akuakultur). Produksi makanan hasil laut lewat akuakultur semakin meningkat beberapa tahun 
terakhir. Akuakultur bertumbuh lebih cepat dari pembangunan dan implementasi tata kelola. Ini terjadi 
tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara. Indonesia adalah penghasil akuakultur terbesar kedua dunia, 
namun pertumbuhan sektor ini berdampak negatif terhadap pasokan ikan liar, habitat, dan garis pantai. 
Kerangka Kerja Strategi Kelautan Yayasan, selain menprioritaskan penciptaan kebijakan pengelolaan 
perikanan yang baik di negara kunci, bertujuan agar “pada tahun 2030, lebih dari setengah makanan hasil 
laut dari bentuk akuakultur yang paling merusak akan datang dari negara-negara yang memiliki akukultur 
yang diatur dan dikelola dengan baik”. Yayasan mendedikasikan sedikit dana pada tahun 2017 untuk 
mendapatkan informasi mengenai pembangunan standar tata kelola akuakultur yang lebih luas serta 
kemungkinan strategi untuk mencapai tujuan ini di Indonesia, sekaligus untuk memberikan informasi 
kepada donor lain yang saat ini mempertimbangkan untuk memberikan komitmennya di sektor akuakultur.  
Dana ini membantu menyediakan kajian ilmiah dan panduan teknis pengelolaan zona akuakultur serta 
sistem hukum dan kebijakan terkait yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Walaupun Yayasan tidak 
menempatkan akuakultur sebagai prioritas di Indonesia karena komitmen kami untuk mendorong reformasi 
perikanan tangkap, kami akan terus mencari jalan untuk mendapat pendanaan yang dapat memajukan 
pencapaian tujuan utama kami dari segi kebijakan, kapasitas dan kepemimpinan, serta di saat yang sama 
mendorong para mitra kami untuk mendorong prioritas di akuakultur. 

 

Komponen Strategi 3: Membangun Kapasitas dan Kepemimpinan untuk Pengelolaan 
yang Lebih Baik 
 
Strategi Capaian 2024  Capaian 
Menguatkan kapasitas 
manusia, kelembagaan 
dan sistem untuk 
mengimplementasikan 
konservasi dan 
pengelolaan sumber 
daya kelautan lewat 
pembangunan 
perangkat, pelatihan 
dan penyelarasan 
investasi lainnya. 
 

3.A Terdapat peningkatan kapasitas staf direktorat KKP 
terkait, staf KKP di lapangan, dan rekan-rekan di 
provinsi, dan mereka memiliki sumber daya yang 
diperlukan untuk menjalankan kebijakan perikanan 
maupun kebijakan terkait lainnya dengan baik. 
3.B Pemimpin dan lembaga masyarakat sipil, industri, 
dan media memiliki keahlian dan kapasitas yang 
diperlukan untuk memberikan informasi dan 
memandu pengelolaan, kebijakan dan upaya reformasi 
perikanan yang tepat. 
3.C Perorangan, lembaga, dan organisasi bekerja 
bersama dalam satu koalisi dan mampu menciptakan 
contoh tata kelola perikanan yang berhasil lewat 
tindakan-tindakan yang melebihi target yang 
diidentifikasi dalam strategi ini. 

Terdapat kapasitas 
dan kepemimpinan 
yang kuat di 
pemerintah dan 
masyarakat sipil 
sehingga mereka 
menjadi agen efektif 
dalam perbaikan 
pengelolaan 
perikanan. 

 
Hambatan mendasar dalam membangun kebijakan baru yang efektif dan model pengelolaan perikanan 
adalah kurangnya kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan. Yayasan berkomitmen untuk menguatkan 
dan meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan, terutama masyarakat sipil dan pemerintah, untuk 
memperbaiki kemampuan mereka agar dapat menjadi penopang kelembagaan dan reformasi yang kuat.  
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Yayasan mendukung pembangunan kapasitas kepemimpinan agar: 
 
1. Staf direktorat KKP terkait, staf KKP di lapangan dan rekan mereka di tingkat provinsi 

mengimplementasikan tata kelola perikanan serta pengelolaan kebijakan dan sistem yang baik; 
2. Orgsanisasi masyarakat sipil memberikan informasi pembuatan keputusan pemerintah dan mendukung 

serta meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam perbaikan pengelolaan perikanan; 
3. Pemimpin perorangan di komunitas, media, pemerintah, masyarakat sipil dan industri mewakili 

kebutuhan lokal terkait pembuatan keputusan mengenai perikanan; dan 
4. Jaringan dan koalisi berbagai pemangku kepentingan mendukung pengelolaan, merancang kebijakan dan 

menguatkan pembangunan kapasitas. 
 
Pembangunan kapasitas kepemimpinan ini akan diintegrasikan dengan implementasi Komponen Strategi 1 
dan 2 yang telah diuraikan diatas – untuk pembentukan percontohan pengelolaan perikanan prototipe dan 
dalam mendukung upaya reformasi kebijakan.18 
 
Tujuan-tujuan di atas telah mempertimbangkan penilaian kebutuhan kapasitas dan kepemimpinan para 
peneliti, pembuat keputusan di pemerintahan, masyarakat sipil dan media. Lewat intervensi tertentu dan 
bekerja dengan mitra filantropi dan donor, Yayasan akan mendukung pembangunan kapasitas untuk 
meningkatkan keahlian dalam rangka membangun pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih kuat  
di Indonesia.  
 
Untuk memastikan kapasitas tetap kuat, para pendukung perlu membangun argumen yang kuat agar 
pemerintah dan sektor swasta ke depannya dapat mengalokasikan sumber daya untuk menguatkan 
pengelolaan dan operasi lembaga-lembaga kunci. 
 

IMPLEMENTASI STRATEGI KAMI  
 
Dalam merancang dan melaksanakan Strategi Kelautan Indonesia, kami dipandu oleh nilai utama Yayasan, 
Kerangka Kerja Kelautan dan oleh prinsip dasar transparansi, kemitraan dan pembelajaran adaptif. Kami 
memahami bahwa perubahan yang kami inginkan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Kami akan 
mengambil upaya terus-menerus dan pendekatan yang mengutamakan eksperimen dan pembelajaran 
untuk memajukan perubahan yang diperlukan. Pembelajaran ini akan terjadi di dalam kolaborasi dengan 
mitra dan kolega kami. Kami akan terus mendengarkan pesan-pesan penting dari para penerima dana serta 
pemangku kepentingan lainnya, untuk kemudian disesuaikan dengan kerja kami. 
 
Untuk melakukan hal tersebut secara efisien, kami berkomitmen untuk bekerja langsung dengan tim 
evaluasi internal kami, dengan tim pembelajaran, komunikasi dan efektifitas organisasi di Yayasan, para 
pendukung aktivitas dan inisiatif bersama, serta juga bekerja dengan mitra pelaksana (penerima dana) dan 
pemberi dana lainnya. 

                                                             
18 Selain membangun kapasitas dan kepemimpinan untuk memajukan upaya reformasi pengelolaan perikanan, kami akan melengkapi mitra 
kami dengan pengetahuan mengenai ancaman dan dampak perubahan iklim dan pengasaman laut, serta kebutuhan untuk perbaikan praktek 
dan kebijakan akuakultur, sehingga mereka dapat membantu mengelola secara proaktif ekosistem pantau dan laut agar bertahan terhadap 
tekanan sejalan dengan waktu.  
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Mitra Pelaksana  
 
Kami berkomitmen untuk mendukung mitra penerima dana  - yang sudah lama ada dan yang baru – untuk 
mengimplementasikan program mereka dan mendorong strategi kami. Pada tahap pembangunan awal 
Strategi Kelautan Indonesia ini, dari tahun 2014 hingga 2017, Yayasan sengaja mendukung mitra-mitra yang 
terlibat dalam riset dan eksplorasi dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 
konteks dimana kami dapat mendorong perbaikan pengelolaan, kapasitas dan kebijakan perikanan. Pada 
saat itu, jumlah penerima dana dan jumlah dana yang dibuat meningkat. Yayasan saat ini fokus untuk 
menurunkan jumlah dana dan penerima dana untuk mengkonsolidasikan sumber daya pada sejumlah 
penerima dana utama yang dapat bertindak sebagai mitra pemimpin untuk mendorong strategi Yayasan. 
Oleh karenanya, kami menggeser sumber daya kami dari penerima dana awal dan memperpanjang 
pendanaan bagi mereka yang kami putuskan akan terus kami beri dukungan.  
 
Kami tertarik menyediakan dana untuk waktu yang lebih panjang dan bertahun jamak terutama untuk 
beberapa penerima dana utama dalam komponen strategi inti kami yang merupakan pemimpin di 
bidangnya. Kami khususnya akan fokus pada mitra yang dapat memimpin inisiatif pengelolaan perikanan, 
dapat memimpin dan mengkoordinasikan reformasi kebijakan agar sukses terlaksana, serta menghasilkan 
hasil pembangunan kapasitas yang bertahan lama. Yayasan akan berusaha mengidentifikasi dan mendukung 
mitra tambahan yang dapat memberikan bantuan teknis ketika mitra kami tidak dapat melakukannya. Kami 
akan bekerja dengan penerima dana utama dalam mengkoordinasikan upaya kolektif NGOs lewat sub-
pendanaan untuk inisiatif perikanan khusus dan memimpin komunikasi kolektif serta upaya reformasi 
kebijakan. Diharapkan sekitar lima penerima dana dapat menerima sampai 50 persen dari anggaran 
tahunan, sementara sisanya dialokasikan ke delapan sampai sepuluh mitra yang dianggap krusial untuk 
keberhasilan strategi kami.  
 
Sebagai tambahan, Yayasan juga berkomitmen untuk berinvestasi di organisasi dan perorangan dari 
Indonesia agar mereka menjadi kekuatan efektif dalam mengelola isu kelautan. Salah satu tujuan penting 
pendanaan kami adalah untuk meningkatkan dukungan bagi mitra lokal Indonesia, dari saat ini sekitar 25 
persen menjadi 35-40 persen dari anggaran pendanaan tahunan kami sebesar $5 juta pada tahun 2021. 
Kami memahami bahwa kami harus menyesuaikan harapan mengenai seberapa cepat kami dapat melihat 
hasil kerja mitra kami dari segi ketahanan kapasitas dan pengaruh kerja mereka.  
 

Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran  
Sebagai bagian dari komitmen Yayasan untuk perbaikan terus-menerus, kami terlibat dalam aktivitas 
Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran (PEP). Prinsip utama PEP adalah: terus belajar dan beradaptasi 
dalam kemitraan, menggunakan informasi dari berbagai sumber dalam pembuatan keputusan; 
mengembangkan rasa ingin tahu; dan membagikan pembelajaran ini untuk memperbesar pengaruh  
proses tersebut. 
 
PEP terintegrasi pada awal pendanaan dan menjadi panduan bagi strategi kami. Proses ini menggunakan 
proposal dan panduan pelaporan Yayasan yang diperbarui. Sistem ini juga akan mengidentifikasi indikator 
capaian dengan para penerima dana selama proses pengajuan proposal, yang selama masa pendanaan akan 
dipantau, serta melibatkan pembelajaran aktif bersama para mitra dan ahli. Dengan rencana PEP yang kuat, 
Yayasan akan dapat membuat keputusan dan perbaikan strategi berdasarkan pelajaran yang didapat dari 
eksperimen dan refleksi.  
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Tim program Kelautan Indonesia melibatkan tim Evaluasi dan Pembelajaran Yayasan serta ahli dari luar 
untuk membangun dan mengelola rencana PEP untuk melaksanakan aktivitas berikut: 
 
Pemantauan adalah pengumpulan informasi yang terus berjalan mengenai implementasi program dan 
perubahan konteks strategis. Ini akan membantu kami untuk mengerti apa yang bekerja dan tidak bekerja 
dan hal-hal terkait yang muncul di lapangan.  
 
• Laporan tahunan penerima dana: Penerima dana menyediakan laporan tahunan (sementara atau 

akhir) dengan informasi perkembangan kemajuan. Laporan penerima dana termasuk narasi 
perkembangan kemajuan dan laporan keuangan. Laporan-laporan ini juga memasukkan perkembangan 
kemajuan berdasarkan indikator khusus yang telah disetujui penerima dana menjadi parameter untuk 
memantau kinerja dan pengaruh dari kinerja mereka. Proses ini akan membantu pemantauan 
kemajuan capaian tahun jamak dan tujuan strategi jangka panjang. Lewat proses ini, indikator 
kemudian diagregat ke panel di dalam FLUXX (sistem pemantauan laporan penerima dana milik 
Yayasan). Panel ini menjadi dasar untuk memantau pengaruh setiap penerima dana pada lansekap 
pelaku, dan menjadi bahan informasi untuk memahami pengaruh dari strategi seiring dengan 
berjalannya waktu. Tim program Kelautan Indonesia mengkaji laporan tahunan dan memberikan 
masukan lisan dan tulisan untuk setiap penerima dana. Laporan setiap penerima dana dan tanggapan 
dari staf Yayasan akan diberkas di eGrant milik Yayasan. 

 
• Pertemuan penerima dana: Staf Yayasan menghubungi via telepon dan mengunjungi negara yang 

bersangkutan untuk bertemu penerima dana beberapa kali dalam setahun. Proses ini dilaksanakan 
dengan beberapa mitra sekaligus atau pertemuan satu lawan satu (one-on-one). Yayasan menargetkan 
untuk melakukan “tur mendengar dan pembelajaran” setidaknya setahun sekali untuk memberikan 
kesempatan kepada penerima dana untuk berbagi mengenai perkembangan dari rencana mereka, 
keberhasilan yang telah dicapai dan tantangan yang mereka hadapi, serta untuk mendengar berbagai 
ide baru. Idealnya, proses ini digabungkan dengan kunjungan lapangan ke kawasan atau daerah khusus 
tempat penerima dana memfokuskan pekerjaan mereka. Setelah kembali dari kunjungan ke negara 
lokasi program dan pertemuan penerima dana, staf Yayasan menyiapkan laporan kunjungan dan 
menghubungi masing-masing penerima dana untuk mendiskusikan dan menentukan langkah-langkah 
selanjutnya. 

 
Evaluasi adalah pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang sistematis, serta interpretasi data untuk 
menentukan nilai program dan cara mencapainya.  
 
• Kajian Tengah Waktu Strategi: Staf Yayasan melaksanakan pengkajian pada pertengahan waktu 

implementasi strategi sebagai bahan perbaikan dan penyesuaian haluan strategi. Tim baru saja 
menyelesaikan kajian tengah waktu strategi pada tahun 2017. Kajian ini menimbang semua pelajaran 
yang didapat selama tiga tahun implementasi Strategi Kelautan Indonesia, ditarik dari pelajaran yang 
diperoleh dari pemantauan terhadap penerima dana lewat pertemuan dan laporan, serta juga 
informasi yang didapat dari konteks ilmiah, politik dan sosial operasi Yayasan. Proses kajian tengah 
waktu strategi digunakan sebagai bahan pembaruan Strategi Kelautan Indonesia ini. 

 
• Evaluasi Strategis Pihak Ketiga: Staf Yayasan akan melaksanakan evaluasi terhadap strategi dengan 

pihak ketiga untuk menjadi bahan pembaruan keseluruhan strategi pada 2020, yang merupakan tahun 
final strategi dan sebagai bagian dari evaluasi total program Kelautan, atau sebagai evaluasi terpisah 
untuk Strategi Kelautan Indonesia.  
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• Kajian Tahunan Strategi: Bentuk utama evaluasi internal adalah lewat kajian tahunan strategi. Setiap 
bulan November, tim program Kelautan Indonesia melaksanakan pertemuan pengkajian strategi 
dengan para pemimpin Yayasan – termasuk kolega dari Tim Konservasi dan Ilmu Pengetahuan, 
Kelautan, Komunikasi, Keefektifan Organisasi, dan Evaluasi dan Pembelajaran. Pertemuan ini 
membantu staf menggunakan ukuran kuantitatif (yaitu laporan tahunan penerima dana, termasuk 
indikator khusus) dan sintesis kualitatif (yaitu temuan dari pertemuan dengan penerima dana, diskusi 
dengan para penyandang dana lain, dan pengkajian di lapangan) untuk merefleksikan tantangan, 
kesuksesan dan pergeseran strategi. Pertemuan ini merupakan kajian restrospektif untuk melihat 
kemajuan selama setahun terakhir sebagai antisipasi kemungkinan perubahan arah  yang mungkin 
diperlukan di tahun berikutnya. Setiap perubahan yang signifikan yang teridentifikasi dalam proses 
kajian tahunan ini dapat digabungkan ke dalam pembaruan Strategi Kelautan Indonesia. 

 
Pembelajaran adalah penggunaan data dan wawasan baru dari informasi yang didapat dari beragam 
pendekatan – termasuk pemantauan dan evaluasi– untuk menjadi bahan strategi dan pembuatan 
keputusan. Staf Yayasan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka terus belajar dan membantu 
pemantauan dan evaluasi kemajuan program. 
 
• Pertanyaan pembelajaran: Yayasan mengidentifikasi seperangkat pertanyaan pembelajaran, yang 

merupakan permintaan keterangan tingkat tinggi terkait kajian terus menerus terhadap asumsi strategi 
dan teori perubahan (seperti telah dijelaskan diatas). Permintaan keterangan ini akan membantu staf 
Yayasan untuk memfokuskan pembelajaran dalam rangka perbaikan strategi. Kami akan mengacu pada 
proses ini secara reguler dengan penerima dana, mitra dan donor lainnya ketika kami 
mengimplementasikan strategi kami. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan berdasarkan kajian 
formal dan informal (termasuk pendalaman topik yang dijelaskan di bawah ini), dan hasilnya akan 
disampaikan kepada mitra kami lewat pertemuan, memo atau laporan. 
 

• Pendalaman topik: Sesuai kebutuhan, dan sering kali berhubungan dengan pertanyaan pembelajaran, 
tim program Kelautan Indonesia akan menugaskan investigasi pendalaman untuk mengeksplorasi topik 
yang menjadi perhatian ke bidang yang lebih luas dan lebih rinci. Contohnya yang baru terjadi adalah 
penugasan kajian cepat riset pustaka mengenai tren akuakultur di Indonesia untuk mengeksplorasi 
potensi pendanaan. Setahun terakhir, Yayasan juga telah melakukan riset eksplorasi mengenai 
pendanaan pribadi. Pada tahun 2018, Strategi Kelautan Indonesia telah menugaskan analisis hukum 
kebijakan dan regulasi perikanan Indonesia.  

 
• Sesi pembelajaran dalam negara: Yayasan menggelar pertemuan di Indonesia dengan penerima dana 

perorangan dan kelompok setidaknya setahun sekali untuk memfokuskan pembelajaran di bidang yang 
berkaitan dengan strategi. Sesi-sesi ini menawarkan kesempatan untuk mengkaji kemajuan lewat 
metrik-metrik kolektif, sementara juga belajar bersama dan merencanakan alur strategi tahun-tahun 
berikutnya pada saat yang bersamaan. Yayasan juga berpartisipasi dalam sesi pembelajaran penerima 
dana dua tahun sekali yang diselenggarakan Kolaborasi Pemberi Dana Kelautan Indonesia (Indonesia 
Marine Funders Collaboration - IMFC).19 Pertemuan IMFC ini memiliki tujuan yang sama, yaitu 
pembelajaran dan perencanaan bersama. Perbedaannya, pertemuan ini mengikutsertakan semua 
donor dan penerima dana masing-masing – oleh karenanya pertemuan ini lebih besar – dengan fokus 
pada kerangka tujuan bersama IMFC.  
 

                                                             
19 IMFC adalah kelompok pemberi dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ekosistem laut dan pantai Indonesia. 
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• Laporan Keadaan Perikanan Indonesia: Kami menugaskan laporan Keadaan Perikanan Indonesia yang 
memaparkan tren pengelolaan sumber daya laut dan pantai serta sumber daya, agar data dasar ini 
dapat menjadi bahan informasi bagi Yayasan dan pihak lain yang aktif di bidang ini. Laporan pertama, 
diselesaikan pada tahun 2016, menggunakan data 2015.20 Edisi kedua yang menggunakan data tahun 
2017 akan dirilis pada 2018. Tujuan laporan ini adalah untuk memantau indikator (misalnya, status 
pasokan perikanan kunci, tingkat pendanaan untuk reformasi perikanan, keterlibatan sektor swasta) 
yang relevan dengan strategi Yayasan dan tren di lansekap yang lebih besar. Laporan ini menyediakan 
data untuk para mitra yang akan membantu mereka membuat keputusan yang baik. Laporan 2018 
akan ditempatkan di situs daring Yayasan, dibagikan kepada penerima dan mitra kami, serta dijadikan 
acuan dalam sesi pembelajaran tahunan. 

 

Komunikasi 
Komunikasi internal dan eksternal adalah hal integral untuk kemajuan Strategi Kelautan Indonesia. Yayasan 
akan fokus kepada tujuan komunikasi berikut: 
 
Memastikan komunikasi yang jelas antara penerima dana, pemberi dana dan kolega Yayasan. Komunikasi 
yang teratur dan efektif dengan mitra sangatlah penting dalam pendekatan kami. Mengkomunikasikan 
tujuan dan inisiatif utama strategi ini dan bagaimana mereka selaras dengan tujuan dan program-program 
Yayasan lainnya adalah krusial dalam pendekatan kami ini. Seperti dijelaskan dalam rencana PEP di atas, 
program Kelautan Indonesia fokus pada pelibatan langsung dengan mitra lewat beberapa proses pelaporan, 
diskusi dan pembelajaran. Kami akan terus mengkomunikasikan dokumen strategi dan proses yang kami 
jalankan, dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, serta mempublikasikan dokumen kunci kami di situs  
daring Yayasan.  
 
Menggunakan suara Yayasan secara selektif untuk mendukung upaya penerima dan untuk memperbesar 
dan mempercepat kemajuan. 
Yayasan adalah entitas yang dihormati di kalangan organisasi masyarakat sipil yang merupakan mitra kunci 
pemerintah dan sektor bisnis di Indonesia. Sesuai keperluan, kami akan berkomunikasi langsung dengan 
pihak-pihak tersebut untuk mempercepat pencapaian tujuan Strategi Kelautan Indonesia, serta juga strategi 
Yayasan yang lain yang berpengaruh pada Indonesia.  
 
Mendukung upaya komunikasi penerima dana yang krusial dalam pencapaian strategi kami. Yayasan 
diharapkan mendukung aktivitas komunitas dan kampanye tertentu di bidang yang akan membantu 
kemajuan strategi kami. Tim program Kelautan Indonesia akan berkoordinasi dengan tim komunikasi 
Yayasan untuk mengembangkan prioritas kontrak dan pendanaan di bidang komunikasi sebagai dukungan 
kami atas kegiatan-kegiatan tersebut.  
 

Mitra Pendanaan 
Tantangan yang begitu besar dalam reformasi perikanan di Indonesia membutuhkan sumber dana sangat 
besar yang tidak dapat sepenuhnya disediakan hanya oleh Yayasan. Yayasan percaya pentingnya 
menyelaraskan sumber daya dengan lembaga filantropi serta para mitra lainnya untuk memaksimalkan 
pengaruh dari apa yang kami kerjakan. 
 

                                                             
20 "Indonesia Fisheries: 2015 Review," 2016, https://www.packard.org/insights/resource/indonesia-fisheries-2015-review   
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Tim program Kelautan Indonesia bekerja besama dengan anggota IMFC – sekelompok pemberi dana  
yang memiliki dedikasi untuk memperbaiki kesehatan ekosisten laut dan pantai Indonesia. IMFC 
memperbolehkan Yayasan untuk melakukan komunikasi yang cukup dekat dengan para pemberi dana 
lainnya yang aktif terlibat di Indonesia. IMFC bertemu setahun sekali di Amerika Serikat, dan setidaknya  
dua tahun sekali di Indonesia sebagai bagian dari acara pembelajaran untuk semua penerima dana.  
Anggota IMFC juga berpartisipasi dalam komunikasi telepon tiga-bulanan untuk berbagi informasi secara  
ad hoc agar kami saling mengetahui perkembangan dan dapat mengidentifikasi kesempatan untuk 
menyatukan pendanaan.  
 
Secara khusus, Yayasan bekerja untuk menyelaraskan strategi dan pendanaan dengan pemberi dana 
terbesar: Yayasan Keluarga Walton, Filantropi M.A. Cargill (MACP), dan USAID.21 
 
Yayasan adalah anggota pendiri IMFC dan telah bekerja untuk meningkatkan partisipasi dalam IMFC  
sebagai satu cara untuk meningkatkan pendanaan Yayasan di lapangan. Sejalan dengan waktu, IMFC telah 
meningkatkan jumlah pendana dan total dana kolektif yang dikeluarkan. Total pendanaan untuk program 
Kelautan di Indonesia saat ini berada di kisaran $25 juta per tahun, 20 persennya merupakan kontribusi  
dari Yayasan. 
 

Mitra Internal  
 
Tim program Kelautan Indonesia mengkoordinasikan program dengan tim internal terkait di dalam Yayasan, 
khususnya dengan strategi Kelautan Yayasan lainnya. Tim program Kelautan Indonesia secara khusus 
berkoordinasi dekat dengan strategi Pasar Makanan hasil laut Global untuk meningkatkan kekuatan pasar 
dalam industri makanan hasil laut, dan untuk menyelaraskan kekuatan-kekuatan ini dengan reformasi tata 
kelola, program ilmiah dalam strategi perbaikan langkah penegakan hukum untuk menangani penangkapan 
ikan ilegal (IUU), dan strategi untuk menangani armada penangkapan ikan tuna secara global. Yayasan 
bekerja dekat dengan Oceans 5 dalam dua poin terakhir.  
 
Tim program Kelautan Indonesia juga berkoordinasi dengan tim Yayasan untuk Strategi Kelapa Sawit dan 
tim untuk Strategi Pertanian, Penghidupan dan Konservasi. Keduanya memusatkan perhatian pada 
Indonesia. Staf program Kelautan Indonesia juga bekerja dekat dengan tim Efektivitas Organisasi, Evaluasi 
dan Pembelajaran, dan Komunikasi milik Yayasan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
21 Catatan: Yayasan MacArthur Foundation adalah pendonor besar, namun telah mengubah prioritasnya kedepan. Tahun 2017-2018 
adalah tahun terakhir mereka memutuskan memberikan pendanaan di Indonesia.  
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LAMPIRAN 1: RINCIAN MODEL LOGIKA STRATEGI  
 
Komponen Tujuan Strategi Taktik 
1. Memberikan 
Bukti 
Pengelolaan 
Perikanan yang 
Baik 

Terdapat 
landasan yang 
diperlukan 
sebagai 
prasyarat 
terciptanya 
pengelolaan 
perikanan yang 
kuat, termasuk 
informasi, tata 
kelola dan 
kebijakan yang 
baik, yang 
didemonstrasik
an di semua 
perikanan 
prototipe yang 
akan menjadi 
model untuk 
replikasi secara 
nasional. 

Memberikan dukungan untuk 
menghadirkan contoh-contoh 
pengelolaan perikanan yang 
baik dan memberikan 
pemahaman kepada pejabat 
KKP dan pemimpin lainnya 
akan keberhasilan tiga 
perikanan prototipe, termasuk 
dukungan untuk 
mengumpulkan dan 
menganalisis data ekonomi dan  
ilmiah sebagai bahan informasi 
tata kelola dan kebijakan, yang 
nantinya dapat menjadi dasar 
reformasi yang lebih luas di 
Indonesia. 
 
Tiga prototipe perikanan yang 
menjadi model adalah: 
• Rajungan: dikelola 

pemerintah setempat dan 
di tingkat provinsi 

• Kakap (bagian dari 
perikanan campuran 
beberapa spesies): dikelola 
pemerintah di tingkat 
provinsi dan regional  

• Tuna: dikelola di 
pemerintah setempat, 
provinsi, nasional dan 
internasional 

 
Mencari model pengelolaan di 
masing-masing prototipe 
perikanan untuk 
mengidentifikasi dan 
menciptakan kondisi agar 
model-model tersebut dapat 
diaplikasikan di seluruh 
Indonesia. Kondisi tersebut 
termasuk pembuatan 
keputusan berdasarkan data 
ilmiah, langkah-langkah 

Memperoleh data awal (baseline 
data) pasokan, armada, dan 
karakteristik perikanan lainnya, serta 
juga peluang pengelolaan di berbagai 
lokasi. Mendefinisikan batasan lokasi 
yang menjadi fokus. 
Memperoleh data perikanan dan 
armada, termasuk definisi batasan 
geografis untuk perikanan. 
Melibatkan pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah, nelayan dan 
masyarakat sipil dalam sebuah 
“forum pengelolaan perikanan” yang 
diketuai oleh perwakilan badan 
pemerintah yang bertanggung jawab 
untuk meninjau dan 
mengembangkan tujuan dan rencana 
pengelolaan perikanan.  
Menggunakan ilmu pengetahuan 
terbaik yang tersedia untuk 
mendefinisikan tujuan pengelolaan 
yang tidak hanya dapat dicapai tetapi 
juga yang dapat mengoptimalkan 
beragam kebutuhan ekonomi, sosial, 
ekologis untuk perikanan. 
Mengkomunikasikan tujuan tersebut 
ke mitra-mitra di lingkaran yang lebih 
luas. 
 
Memformulasi berbagai pilihan 
pengelolaan, dengan berkonsultasi 
dengan semua pihak, untuk 
memandu pekerjaan ke arah tujuan 
pengelolaan yang ingin dicapai. 
Memfasilitasi perencanaan 
pengelolaan perikanan, 
mendefinisikan capaian-capaian dan 
peran berbagai pihak, memastikan 
dukungan finansial, dan pelaksanaan. 
Mengimplementasikan strategi 
pengelolaan dan mengevaluasi 
secara periodik hasil yang diperoleh, 
dengan membandingkannya dengan 
tolak ukur biofisika, sosial dan 
kelembagaan yang telah ditetapkan. 
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pengendalian pengelolaan yang 
kuat, dan struktur tata kelola 
yang terus menguatkan 
(nested) di tingkat lokal, 
regional, dan nasional.  

 

 

Membagikan temuan dari proyek 
percontohan perikanan dengan 
pembuat kebijakan dan pihak 
lainnya, termasuk menginformasikan 
perkembangan terbaru ke KKP secara 
reguler. Mengidentifikasi peluang 
untuk digunakan dalam tolak ukur 
pengalaman. 
Mengintegrasikan pembangunan 
kepemimpinan dan komponen 
kebijakan untuk memastikan 
kecakapan serta peluang untuk 
memperbesar skala. 

2. Menyediakan 
Informasi untuk 
Reformasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Perikanan  

Kebijakan 
diimplementas
ikan demi 
efektivitas 
pengelolaan 
perikanan, 
berdasarkan 
pelajaran yang 
di dapat dari 
pengalaman 
pelaksanaan 
prototipe 
perikanan. 

Membantu mengidentifikasi 
perubahan yang diperlukan 
untuk perbaikan tata kelola. 
Mendukung pemerintah, 
organisasi masyarakat sipil, dan 
sektor swasta dalam 
mengimplementasikan 
perubahan kebijakan, lembaga 
dan perangkat. 

Mengkaji kebijakan dan tata kelola 
yang diperlukan untuk reformasi 
struktural yang 
mengimplementasikan pengelolaan 
perikanan yang lebih baik (contoh, 
pengenalan sistem perijinan 
berdasarkan data, penegakan hukum, 
dsb.). Mengadopsi pendekatan tata 
kelola yang terus menguatkan 
(nested governance) yang 
mengetahui dukungan yang 
diperlukan di setiap tingkat 
pemerintahan untuk memastikan 
efektivitas sistem tata kelola. 
Mengumpulkan informasi untuk 
mempengaruhi pembuat kebijakan, 
termasuk pemahaman mengenai 
siapa yang diuntungkan dan dirugikan 
dari perubahan pengelolaan, isu 
sosial ekonomi terkait, dan 
hubungannya dengan model 
makroekonomi pembangunan. 
Membangun komponen komunikasi 
yang kuat yang mendukung 
pengelolaan. 
Bekerja dengan para mitra untuk 
mendefinisikan peran dan tanggung 
jawab yang jelas antara para 
pelaksana utama kebijakan. 
Mengidentifikasi rencana aksi untuk 
meninjau yurisdiksi yang tumpang 
tindih dan tidak jelas.  
Bekerja dengan pemerintah provinsi 
dan kabupaten serta para mitra 
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untuk mengidentifikasi peluang 
untuk penguatan solusi dalam 
menghadapi perikanan ilegal (IUU).  
Mempromosikan sistem kepemilikan 
tradisional yang ada sebagai salah 
satu pilihan pengelolaan kepada 
pemerintah. 
Mengidentifikasi peluang untuk 
koordinasi intra-departemen dan 
antar departemen pemerintah untuk 
menyelaraskan intervensi pada 
pendekatan ekosistem yang lebih 
luas.  
Bekerja dengan mitra utama untuk 
mengidentifikasi berbagai pilihan 
untuk mendukung sistem perijinan 
pemerintah. 
Menciptakan narasi yang menyoroti 
pentingnya perbaikan pengelolaan 
perikanan, termasuk berbagai 
skenario yang berbeda dan pro dan 
kontra masing-masingnya. 
Memastikan bahwa pertimbangan 
ilmiah, sosial dan ekonomi imbang 
dan terdokumentasi untuk setiap 
skenario pengelolaan perikanan. 
Memberikan informasi reformasi 
struktur tata kelola untuk 
melaksanakan struktur pengelolaan 
perikanan yang lebih baik (contoh, 
informasi mengenai kebutuhan 
struktur perijinan berdasarkan data, 
penegakan hukum, dsb.). 
Menciptakan perangkat analisis 
dalam pengelolaan perikanan 
berdasarkan ilmu pengetahuan untuk 
pemerintah dan pihak lainnya. 
Menyelaraskan para filantropi dan 
jaringan mitra dalam narasi, 
komunikasi dan penjangkauan ke 
media. 

3. Membangun 
Kapasitas dan 
Kepemimpinan 
untuk 
Pengelolaan 
yang Lebih Baik  

Terdapat 
kapasitas dan 
kepemimpinan 
yang kuat di 
dalam 
pemerintah 

Menguatkan kapasitas 
manusia, kelembagaan dan 
sistem untuk 
mengimplementasikan 
konservasi dan pengelolaan 
sumber daya kelautan lewat 

Mengkaji kebutuhan kapasitas dan 
kepemimpinan termasuk: kapasitas 
ilmiah, pemerintah, masyarakat sipil, 
media, dan kebutuhan lain yang 
diperlukan terkait area fokus 
perikanan prototipe. 



 
 

 25 
 

dan 
masyarakat 
sipil sehingga 
mereka 
menjadi pelaku 
yang efektif 
untuk 
meningkatkan 
pengelolaan 
perikanan. 

pembangunan perangkat, 
pelatihan dan penyelarasan 
investasi lainnya. 

Menyediakan pelatihan dan 
pembimbingan (mentoring) bagi para 
individu yang bekerja di 
pemerintahan atau sektor swasta, 
terutama untuk menguatkan 
lembaga yang memiliki mandat 
dalam melakukan konservasi 
keanekaragaman hayati dan 
pengelolaan perikanan; memastikan 
bahwa dukungan mencakup individu, 
organisasi, serta juga jaringan iptek, 
tata kelola, media dan 
kepemimpinan. 
Membangun kepemimpinan 
masyarakat sipil, termasuk 
pemimpin-pemimpin yang baru 
muncul, serta berbagai lembaga dan 
jaringan lainnya. 
Memastikan bahwa aparat 
pengelolaan perikanan mendapatkan 
pelatihan pendekatan pengelolaan 
bersama yang progresif dan dilandasi 
ilmu pengetahuan (lewat pertukaran, 
dsb.). 
Mengidentifikasi area riset utama 
untuk pembangunan kapasitas, 
termasuk pemantauan, kontrol dan 
pengawasan, metodologi ilmiah, 
teknologi baru dsb., sesuai dengan 
kebutuhan.  
Membangun program dan lembaga 
baru untuk mengisi kekosongan yang 
teridentifikasi di tata kelola perikanan 
dan konservasi kelautan. 
Membangun argumen untuk 
meningkatkan sumber daya untuk 
didedikasikan ke dalam penguatan 
pengelolaan dan operasi lembaga-
lembaga kunci.  
Meningkatkan dan menyelaraskan 
investasi filantropi dalam 
peningkatan kapasitas. 
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LAMPIRAN 2: HASIL YANG DIINGINKAN 
 
Komponen Tujuan Capaian 10 Tahun 

(2024)  
Capaian Jangka Pendek PEP  

1. Memberikan 
Bukti 
Pengelolaan 
Perikanan yang 
Baik  

Terdapat landasan 
yang diperlukan 
sebagai prasyarat 
terciptanya 
pengelolaan 
perikanan yang 
kuat, termasuk 
informasi, tata 
kelola dan 
kebijakan yang 
baik, yang 
didemonstrasikan 
di semua prototipe 
perikanan yang 
akan menjadi 
model untuk 
direplikasi secara 
nasional.  

1.A Setidaknya dua 
percontohan rajungan di 
dua jenis perikanan yang 
sangat berbeda berhasil 
terlaksana. 
1.B Setidaknya satu 
percontohan perikanan 
kakap yang meliputi 
geografi yang luas yang 
berpusat pada landasan 
lereng dalam (deep slope 
shelf) dan perikanan  yang 
berdekatan berhasil 
terlaksana  
1.C Terdapat strategi 
pendukung pengelolaan 
tuna di tingkat nasional. 

Pada tahun 2021, tiga rencana 
pengelolaan perikanan yang 
disepakati para pemangku 
kepentingan, dan yang memiliki akses 
ke data sosial, pasokan dan ekonomi 
yang tersedia, akan disusun, 
dikonsultasikan dan diadopsi oleh 
lembaga yang bertanggung jawab  
untuk pelaksanaannya. 
 
Pada tahun 2021, perangkat 
pengelolaan terbaik sudah diuji dan 
dijadikan prototipe untuk tiga 
percontohan perikanan. Perangkat 
yang membatasi upaya akses dan 
kontrol berbagai bentuk menjadi inti 
dari rencana pengelolaan perikanan. 
 
Pada tahun 2021, tolak ukur sosial, 
kelembagaan dan ekonomi dalam 
tiga percontohan perikanan sudah 
terdokumentasi. Target perbaikan 
sudah ditetapkan, dan terdapat 
metode untuk pemantauan dan 
pelaporan reguler untuk tolak ukur 
tersebut. 
 
Pada tahun 2021, terdapat badan 
pengelolaan yang berfungsi baik, 
yang terdiri dari perwakilan semua 
pemangku kepentingan perikanan. 
Badan pengelolaan merencanakan, 
menyetujui, mengkonsultasikan, dan 
utamanya, mengimplementasikan 
rencana pengelolaan.  

2. Menyediakan 
Informasi untuk 
Reformasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Perikanan 

Kebijakan 
diimplementasikan 
demi efektivitas 
pengelolaan 
perikanan, 
berdasarkan 
pelajaran yang di 
dapat dari 
pengalaman 

2.A Prinsip pengelolaan 
perikanan pemerintah 
berdasarkan pada 
informasi ilmiah dan sosial 
ekonomi mengenai 
keberlanjutan, serta 
dampak ekonomi dan 
distributif dari 
pengelolaan tersebut. 

Pada tahun 2021, narasi untuk 
perbaikan pengelolaan perikanan 
sudah popular di seluruh Indonesia. 
Ceritanya menyoroti peran perikanan 
sebagai sumber daya alam 
terbarukan yang dapat memberikan 
keuntungan besar untuk 
kemakmuran negara dan bidang ini 
dikelola dengan benar. 
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pelaksanaan 
prototipe 
perikanan. 

2.B Koalisi efektif 
antara mitra 
masyarakat sipil dan 
pelaku sektor swasta 
mengadvokasi agenda 
reformasi kebijakan 
perikanan untuk 
mendukung reformasi 
pemerintah dan 
capaian kebijakannya.  
2.C Terdapat hukum dan 
kebijakan yang mendukung 
sistem pengelolaan 
perikanan yang lebih lokal 
dan yang menjunjung 
pendekatan ilmiah dan 
hak. 
 

 
Pada tahun 2021, terdapat peran, 
yurisdiksi dan kebijakan perikanan di 
semua spektrum tata kelola di 
Indonesia (yaitu desa, kabupaten, 
provinsi dan KKP) untuk lebih 
memberikan dukungan bagi 
pengelolaan perikanan. 
 
Pada tahun 2021, peran dan 
tanggung jawab lembaga yang 
memiliki yurisdiksi atas perikanan 
sudah jelas. 
 
Pada tahun 2021, data yang baik 
mengenai perikanan Indonesia sudah 
dapat diakses publik. Data digunakan 
sebagai bahan untuk intervensi dan 
pengelolaan secara ilmiah 
disesuaikan dengan konteks 
Indonesia. 
 
Di tahun 2018, sebuah koalisi 
berfungsi menyediakan kementerian 
kunci, pelaku bisnis dan masyarakat 
sipil dengan informasi berkualitas 
tinggi dan analisis untuk mendukung 
aksi strategis dalam perbaikan 
pengelolaan perikanan. 
 
Setiap tahunnya, 50 berita 
dipublikasikan di media berkualitas 
tinggi (baik berbahasa Indonesia 
maupun Inggris) yang memberikan 
informasi mengenai kondisi 
kesehatan laut, yang akan menjadi 
sumber pengetahuan kredibel bagi 
para pemangku kepentingan untuk 
menjaga opini publik terhadap 
program. 

3. Membangun 
Kapasitas dan 
kepemimpinan 
untuk 
Pengelolaan 
yang Lebih Baik 

Terdapat kapasitas 
dan kepemimpinan 
yang kuat dalam 
pemerintah dan 
masyarakat sipil 
sehingga mereka 
menjadi pelaku 
yang efektif untuk 
meningkatkan 

3.A Terdapat peningkatan 
kapasitas staf direktorat 
KKP terkait, staf KKP di 
lapangan, dan rekan-rekan 
di provinsi, dan mereka 
memiliki sumber daya yang 
diperlukan untuk 
menjalankan kebijakan 
perikanan maupun 

Pada tahun 2018, kajian atas 
pemimpin dan lembaga yang terlibat 
dalam pengelolaan perikanan telah 
rampung. 
 
Pada tahun 2018, terbentuk koalisi 
para mitra untuk mengevaluasi status 
pengelolaan perikanan Indonesia. 
Terdapat koordinasi yang lebih baik 
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pengelolaan 
perikanan. 

kebijakan terkait lainnya 
dengan baik. 
3.B Pemimpin dan lembaga 
masyarakat sipil, industri, 
dan media memiliki 
keahlian dan kapasitas 
yang diperlukan untuk 
memberikan informasi dan 
memandu pengelolaan, 
kebijakan dan upaya 
reformasi perikanan yang 
tepat. 
3.C Perorangan, lembaga, 
dan organisasi bekerja 
bersama dalam satu koalisi 
dan mampu menciptakan 
contoh tata kelola 
perikanan yang berhasil 
lewat tindakan-tindakan 
yang melebihi target yang 
diidentifikasi dalam 
strategi ini. 

di dalam dan antar sektor yang 
bekerja di bidang pengelolaan 
perikanan. 
 
Pada tahun 2021, koalisi para mitra 
mengidentifikasi peluang kolaborasi 
antar sektor dan kebijakan terkait 
pengelolaan perikanan. 
 
Pada tahun 2021, peluang perbaikan 
kapabilitas individu, lembaga, 
jaringan dan pemangku kepentingan 
kunci teridentifikasi untuk seluruh 
sektor perikanan. Peluang terus 
didukung dan ditingkatkan di setiap 
kesempatan.  
 
Pada tahun 2021, terdapat badan 
pengelolaan yang diakui hukum dan 
beroperasi dengan wewenang dan 
kemampuan untuk memberikan 
rekomendasi mengenai perbaikan, 
perencanaan, perijinan dan 
penegakan hukum dalam 
pengelolaan perikanan. 
 

 


