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SINGKATAN DAN AKRONIM
Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (National Development
Planning Agency)

BPKP

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

BRPL

Badan Riset Perikanan Laut

Covid-19

Virus Corona 2019

CPUE

catch per unit effort (tangkapan
per unit usaha)

CTC

Coral Triangle Center

Depdagri

Kementerian Dalam Negeri

DF

destructive fishing (penangkapan ikan
dengan cara merusak)

DJPT

Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap

DKP

Dinas Kelautan dan Perikanan

EAFM

ecosystem approach to fisheries
management (pengelolaan perikanan
dengan pendekatan ekosistem)

EKKP-3-K

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Kemen KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

KepMen-KP Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan
km

kilometer

Komnas
Kajiskan

Komisi Nasional Pengkajian
Sumber Daya Ikan

KKP

kawasan konservasi perairan

KPS

Kemitraan pemerintah-swasta

KSOP

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan

LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LMMA

locally managed marine area
(pengelolaan wilayah laut secara lokal)

LSM

lembaga swadaya masyarakat

MDPI

Yayasan Masyarakat dan Perikanan
Indonesia

MMAF

Ministry of Marine Affairs and
Fisheries

MPA

marine protected area (kawasan
konservasi perairan)

MSP

perencanaan tata ruang laut (marine
spatial planning)

MSY

maximum sustainable yield (hasil
berkelanjutan maksimum)

NGO

non-governmental organization
(organisasi non pemerintah)

ETP

endangered, threatened and protected
species (terancam punah, langka, dan
dilindungi)

FAO

The United Nations Food and
Agriculture Organization

GT

gross tonnage (tonase kotor)

ha

hektar

nm

nautical miles (mil laut)

ILMMA

Indonesia Locally Managed Marine
Area Foundation

no.

nomor

NOAA
IUU

illegal, unreported, and unregulated
(fishing) (ilegal, tidak dilaporkan, dan
tidak diatur (memancing))

U.S. National Oceanic and
Atmospheric Administration

OLE

Office of Law Enforcement (kantor
penegakan hukum)

JTB

jumlah tangkapan yang diperbolehkan
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NSPK

Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria

SEA

(Proyek) Sustainable Ecosystems
Advanced

P3D

Pedoman pelaksanaan pengalihan
personel, pendanaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen

Siswasmas

sistem pengawasan berbasis
masyarakat

SKKNI
PerDa

Peraturan Daerah

Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia

PerGub

Peraturan Gubernur

SOP

standard operating procedures
(prosedur operasi standar)

PerMen

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan

SPAG

spawning aggregation site (tempat
pemijahan)

performance management indicator
(indikator kinerja pengelolaan)

TAC

total allowable catch (jumlah tangkapan
yang diperbolehkan)

TNC

The Nature Conservancy

TOT

training of trainers (pelatihan pelatih)

TURF

Territorial Use Rights for Fishing
(Pengelolaan Akses Area Perikanan –
PAAP)

UKIP

Universitas Kristen Papua di Sorong

UNEPWCMC
		

United Nations Environment Program
and World Conservation Monitoring
Centre

UNIPA

Universitas Negeri Papua

UPTD

unit pelaksana teknis daerah

USAID

United States Agency for
International Development

PMI
Pokja

working group (kelompok kerja)

Pokmaswas

kelompok masyarakat pengawas

PPP

public-private partnership (kemitraan
pemerintah-swasta)

PSDI

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan

PSDKP

Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

PSM

Port State Measures (Ketentuan
Negara Pelabuhan)

PSMA

Port State Measures Agreement
(Perjanjian internasional tentang
Ketentuan Negara Pelabuhan)

PSPL

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
dan Laut

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

USAID SEA USAID Sustainable Ecosystems
Advanced (SEA)

Pusriskan

Pusat Riset Perikanan

WCS

Wildlife Conservation Society

RCFI

Reef Check Foundation Indonesia

WPP

Wilayah Pengelolaan Perikanan

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah

WWF

World Wide Fund for Nature

RPP

Rencana Pengelolaan Perikanan

RZWP-3-K

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
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KATA PENGANTAR
Indonesia memiliki ekosistem laut tropis paling beragam di dunia, yang menyediakan
makanan dan mata pencaharian yang sangat penting bagi masyarakat pesisir. Di
tahun-tahun mendatang, tanpa pengelolaan yang efektif, keanekaragaman hayati laut
yang vital dan integritas ekosistem wilayah dapat tersebut terancam, dan perikanan
terkait akan menghadapi hilangnya potensi produktivitas. Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Kemen KP) telah melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam
mengelola lautan dan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan
Pemerintah AS, melalui United States Agency for International Development (USAID).
Kolaborasi kami untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan mendukung industri perikanan dan ekowisata bahari
melalui produksi perikanan yang berkelanjutan, memberikan perlindungan kepada nelayan skala kecil di wilayah pesisir,
dan berpotensi memberikan peluang bagi industri pariwisata yang akan menguntungkan ekonomi dan masyarakat lokal.
Saat ini, kebijakan dan upaya pemerintah di bidang kelautan berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang terintegrasi
dan berkelanjutan, serta penguatan pengelolaan kawasan konservasi laut. Dalam jangka panjang, kebijakan dan upaya ini
akan membawa kemakmuran ekonomi bagi generasi sekarang dan masa depan serta melindungi keanekaragaman hayati
laut Indonesia yang unik.
Pada Oktober - November 2020, Kemen KP dan USAID bersama-sama mengadakan rangkaian simposium virtual
untuk berbagi, berdiskusi, dan belajar dari pembelajaran berharga yang dihasilkan selama pelaksanaan Proyek USAID
Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) dari tahun 2016 hingga 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya
membangun perikanan berkelanjutan; untuk meningkatkan konservasi laut melalui pegembangan kawasan dan jaringan
konservasi perarian yang baru dan lebih baik; untuk menguji cara-cara inovatif untuk meningkatkan penegakan hukum
pesisir dan membangun kapasitas di lembaga perikanan dan konservasi laut, secara lokal dan nasional. Tiga hasil utama
dari sesi virtual ini adalah: (1) konsensus tentang pelajaran paling berharga yang dipelajari untuk dibagikan dalam publikasi
dokumen “Pembelajaran Proyek SEA”; (2) pembelajaran dan pemikiran yang berharga untuk perbaikan dalam pengelolaan
perikanan dan strategi konservasi laut untuk pemerintah Indonesia dan proyek-proyek yang dibantu oleh donor; dan (3)
akses ke volume produk yang dihasilkan oleh Proyek SEA USAID dan hasil presentasi dan diskusi simposium.
Pelajaran paling berharga yang dipetik dari pelaksanaan Proyek USAID SEA ditangkap dalam buku “Pembelajaran Proyek
SEA”. Buku ini memperkenalkan dunia laut Indonesia dan isu-isu perlindungan dan pengelolaannya serta menjelaskan
bagaimana Proyek USAID SEA bekerja untuk mencapai tujuan programnya. Pelajaran prioritas yang dipetik, dan berbagai
pengalaman praktis yang diperoleh selama proyek diekspresikan dalam serangkaian studi kasus. Kasus-kasus tersebut
mencakup strategi yang digunakan untuk memajukan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan
untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati melalui kawasan perlindungan laut (KKP) yang efektif dan proses
penataan ruang laut, bersama dengan penegakan hukum yang ditingkatkan dan sistem dukungan kebijakan. Bab terakhir
memberikan gambaran umum tentang semua pembelajaran dan langkah-langkah yang disarankan untuk pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia ke depan.
Buku ini dimaksudkan sebagai acuan bagi implementasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, termasuk semua aspek
perikanan, serta pelibatan banyak pemangku kepentingan dan sektor pemerintah. Dengan demikian, buku ini juga akan
bermanfaat bagi pembuat kebijakan, donor, akademisi, mitra proyek, dan pihak lain yang bekerja di bidang kelautan.
Atas nama Pemerintah Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan
atas kemitraan jangka panjang kami dengan Pemerintah AS dalam menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan
konservasi laut di Indonesia. Kolaborasi yang berhasil ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai visi
Pemerintah Indonesia saat ini untuk pembangunan berkelanjutan di sektor maritim.

Ishartini
Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia
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Sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global, Indonesia memiliki perikanan tangkap
terbesar kedua dan Zona Ekonomi Eksklusif terbesar keenam di dunia. Sumber daya
yang tak tertandingi ini, yang menyediakan penghidupan, ketahanan pangan, obatobatan, pengaturan iklim, dan mitigasi bencana alam, membutuhkan pengelolaan aktif
kita dan pengawasan yang bertanggung jawab untuk melindungi manfaat ini selamanya.
Selama 20 tahun terakhir, Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Agency
for International Development (USAID) telah bekerjasama dengan Pemerintah
Indonesia untuk membangun suatu dasar bagi pengelolaan perairan dan pesisir.
Bersama-sama, kita telah memajukan kapasitas Indonesia untuk melembagakan suatu
sistem kawasan konservasi perairan (KKP) yang akan melestarikan 30 juta hektar
keanekaragaman hayati laut Indonesia yang kaya pada tahun 2030.
Melalui proyek Sustainable Ecosystem Advanced (SEA), USAID mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan
Indonesia (Kemen KP) untuk meningkatkan produksi ikan, ketahanan pangan, dan matapencaharian berkelanjutan di
provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Upaya bersama ini telah menetapkan 14 Kawasan Konservasi Perairan
(KKP) seluas sekitar 1,6 juta hektar, peningkatan data stok ikan dan pengelolaan perikanan target, penerapan rencana
tata ruang perairan dan pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan yang terintegrasi di tiga provinsi. Bersama-sama,
dengan memberdayakan tokoh lokal dan membentuk kelompok pengawasan berbasis masyarakat, kami juga mendukung
penguatan partisipasi dan kepemimpinan masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya perairan mereka sendiri. Hasil
ini diharapkan dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan sehingga pada gilirannya
dapat mempertahankan produksi ikan pada tingkat yang berkelanjutan sekaligus melindungi sumber matapencaharian.
Keberhasilan ini telah dapat menguatkan Pemerintah Indonesia untuk mengelola perikanan Indonesia secara
berkelanjutan dan melindungi lingkungan perairan yang kaya dan beragam bagi generasi yang akan datang. Menjelang
penutupan USAID SEA, kita memiliki peluang untuk merefleksikan pembelajaran dan mempertimbangkan bagaimana kita
dapat melanjutkan upaya untuk memperkuat pengelolaan perikanan dan melestarikan keanekaragaman hayati perairan di
masa depan.
Untuk mengkomunikasikan strategi dan pelajaran USAID SEA kepada khalayak luas, Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan USAID telah menyelenggarakan simposium virtual untuk mengumpulkan masukan tentang pekerjaan USAID dalam
perikanan berkelanjutan. Mendokumentasikan masukan dan praktik terbaik untuk mereplikasi keberhasilan USAID SEA,
buku ini menggarisbawahi wawasan utama berikut:
• Strategi pemanfaatan perikanan yang partisipatif dan berbasis bukti sangat penting untuk mengatasi penangkapan ikan
yang berlebihan di perikanan Indonesia.
• Keberhasilan implementasi KKP membutuhkan penguatan kapasitas dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
• Perbaikan pengelolaan perikanan dan penegakan hukum KKP akan membutuhkan koordinasi yang lebih kuat di seluruh
pemerintah pusat dan daerah, termasuk kelompok adat.
Potongan-potongan ini hanyalah bagian dari pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana mengelola sumber daya
kelautan secara berkelanjutan. Saya bangga USAID dapat berkontribusi dalam proses ini, dan harapan saya buku ini akan
menginspirasi lebih banyak lagi ide yang dapat membantu memastikan kesehatan dan produktivitas dari lautan kita di
tahun-tahun mendatang.

Ryan Washburn
Direktur Misi, USAID Indonesia
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PENDAHULUAN
Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) dimulai pada tahun 2016 dan, bekerja sama dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta berbagai mitra pemerintah dan non-pemerintah. Proyek ini juga telah menghasilkan banyak
pengalaman dan pembelajaran tentang apa yang diperlukan untuk mempertahankan warisan sumber daya kelautan
Indonesia. Buku ini menyoroti keluaran, tantangan, dan banyak pembelajaran dari Proyek USAID SEA serta peluang
untuk meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan Indonesia. Buku ini menyampaikan perspektif dari staf Proyek
USAID SEA bersama dengan mitra utama di lembaga pemerintah yang bekerja sama serta banyak mitra pelaksana
lainnya.
Uniknya, Proyek USAID SEA menawarkan suatu mikrokosmos pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia dengan
segala kompleksitas dan tantangannya. Pesan yang diungkapkan melalui suara yang berbeda di sini adalah proses tentang
kemajuan dan pemahaman yang terus berkembang tentang apa yang diperlukan untuk mempertahankan kekayaan
ekosistem kelautan Indonesia yang sangat besar. Pentingnya buku ini terletak pada relevansinya pada nilai penting
kekayaan kelautan Indonesia bagi ketahanan pangan, pendapatan, dan kesejahteraan umum bagi jutaan warganya.
Buku ini memberikan suatu pengantar tentang dunia kelautan Indonesia dan isu-isu perlindungan dan pengelolaannya,
dan menjelaskan bagaimana Proyek USAID SEA bekerja untuk mencapai tujuan programnya. Pembelajaran prioritas
dan berbagai pengalaman praktis yang diperoleh selama Proyek diekspresikan melalui serangkaian studi kasus. Kasuskasus tersebut mencakup strategi yang digunakan untuk memajukan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan
dan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati melalui kawasan konservasi perairan yang efektif dan proses
perencanaan tata ruang laut yang terintegrasi, bersama dengan penegakan hukum yang ditingkatkan dan sistem dukungan
kebijakan. Bab terakhir memberikan gambaran umum tentang semua ‘Pembelajaran’ dan memberi arah jalan ke depan
untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
Banyak wawasan dan pembelajaran yang telah disajikan dalam buku ini juga berasal dari suatu rangkaian simposium virtual
yang diadakan pada bulan Oktober dan November 2020. Simposium tersebut memfasilitasi proses berbagi, diskusi, dan
pembelajaran seputar pengalaman Proyek USAID SEA dalam membangun perikanan yang berkelanjutan, memajukan
upaya pengelolaan konservasi perairan, meningkatkan penegakan hukum pesisir, dan mengembangkan kapasitas yang
relevan di seluruh lembaga perikanan dan konservasi perairan baik di tingkat nasional maupun lokal di Indonesia.
Kedelapan sesi virtual dengan lebih dari 20 jam daring telah mengumpulkan lebih dari 1.500 tayangan langsung dan
menjawab lebih dari 100 pertanyaan secara langsung. Puncaknya rangkaian sesi tersebut adalah sesi ‘pembelajaran’ yang
memberikan banyak masukan untuk buku ini.
Khalayak yang dituju untuk buku ini sangat luas karena pada kenyataannya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang
berhasil, termasuk semua aspek perikanan, merupakan proses multidisiplin yang harus melibatkan banyak pemangku
kepentingan dan sektor pemerintah. Dengan demikian, mereka yang berasal dari kementerian nasional yang menangani
masalah pesisir dan perairan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembuat kebijakan,
akademisi, mitra Proyek dan lainnya yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan akan mendapatkan manfaat dari
buku ini. Perlu dicatat bahwa para donor yang mendukung pemerintah Indonesia juga akan mendapatkan manfaat dari
pembelajaran ini untuk menyempurnakan fokus investasi mereka dalam peningkatan kapasitas.
Buku ini tidak perlu dibaca dari bagian depan sampai dengan akhir. Berbagai studi kasus yang berdiri sendiri dan bagian
puncak dari pelajaran berfungsi sebagai ringkasan eksekutif dari pembelajaran dari Proyek. Namun, untuk benar-benar
memahami apa yang dibutuhkan untuk mengamankan sumber daya perairan Indonesia di masa depan, sangat disarankan
agar seluruh buku ini dibaca dan semoga dapat dinikmati!

Alan White
Pemimpin Proyek, Proyek USAID SEA
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Tim Proyek USAID SEA
Kegiatan dalam Proyek USAID SEA dipimpin oleh Tim Inti USAID SEA dan berfungsi sebagai payung organisasi
kegiatan SEA. Dalam mengimplementasi kegiatannya, Tim Inti USAID didukung oleh konsorsium mitra di
tingkat nasional, provinsi, dan di tingkat lokal.
2016–2021
WWF melaksanakan intervensi
di berbagai tingkat, termasuk
mengkoordinasikan kegiatan
di Papua Barat, melaksanakan
kajian perikanan, memajukan rancangan
dan implementasi EAFM melalui Fishery
Improvement Project (FIP) dan mekanisme
pengembangan insentif yang luas,
mendukung upaya pengelolaan KKP yang
efektif. Memajukan kegiatan pariwisata
bahari berkelanjutan, serta menguatkan
keterampilan, dan kapasitas di berbagai
tingkat. Lokasi: Maluku Utara (Ternate,
Tidore, Weda), Maluku (Sawai, Koon,
Pulau Buano), Papua Barat (Sorong
Selatan, Sorong, Teluk Bintuni).
2017–2021
Lingkup kerja Marine Change berfokus
pada upaya pengoptimalan keputusan
pengelolaan perikanan dan pariwisata
berkelanjutan. Marine Change
melaksanakan kegiatan pengembangan
dan penggunaan metodologi Economic
Rate of Return (ERR) sebagai perangkat
untuk memodelkan pola pemanfaatan
sumber daya dan pertimbangan ekonomi
di wilayah kerja SEA yang ditetapkan.
Lokasi: Maluku Utara (Morotai dan Widi);
Maluku (Sawai dan Lease).

2017–2020
Lingkup kerja MDPI berfokus pada
perikanan pelagis besar (tuna), dan
kegiatannya meliputi upaya mendorong
insentif melalui inisiatif Fair Trade
dan skema lain terkait dengan upaya
pelaksanaan EAFM, medukung upaya
penelitian, perancangan, dan pengelolaan
bagi perikanan yang berkelanjutan,
membangun forum terkait, dan
membangun kapasitas.
Lokasi: Maluku Utara (Kayoa, Bisa [Obi/
Bacan]), Maluku (Sawai, Parigi, Bula).

2017–2019
Conservation International mendukung
kegiatan perancangan, pengembangan,
pembangunan, dan co-management dari
Kawasan Konservasi Perairan di Fakfak.
Lokasi: Papua Barat (Fakfak).

2016–2021
Lingkup kerja WCS
berfokus di Maluku Utara.
WCS mengkoordinasikan
kegiatan di Maluku Utara
terutama kegiatan dengan
pemerintah provinsi. WCS melaksanakan
kegiatan terkait dengan penelitian,
perencanaan intervensi dan implementasi
EAFM, mengurangi kegiatan penangkapan
yang merusak dan perdagangan satwa
terlarang, mendukung pembangunan dan
pengelolaan KKP yang efektif, mendorong
upaya penegakan hukum dan penguatan
kapasitas di tingkat provinsi.
Lokasi: Maluku Utara (Morotai, Ternate,
Tidore, Mare, Guraici, dan Widi).
2017–2020
ILLMA berfokus pada
membangun jejaring
wilayah laut yang dikelola masyarakat
setempat (locally-managed marine areas);
membangun kapasitas masyarakat untuk
menguatkan tata kelola, memajukan upaya
yang inisiatif yang membuka peluang
kepada pengelolaan sumber daya dan
mata pencaharian yangakan memajukan
dan mendorong pengelolaan perikanan
yang berkelanjutan. Lokasi: Maluku (Seram
Bagian Barat dan Maluku Tengah).
2017–2019
Universitas Kristen Papua
di Sorong (UKIP) berfokus
pada perikanan teri di Papua
Barat. Kegiatannya mencakup penelitian,
perancangan intervensi, dan pengelolaan
perikanan teri yang berkelanjutan. Lokasi:
Papua Barat (Misool dan Kabui).
2017–2019
Universitas Negeri Papua
mendorong perbaikan tata
kelola sumber daya ikan
terbang, termasuk kegiatan penelitian dan
pelibatan masyarakat untuk keberlanjutan
perikanan tersebut, serta meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
Lokasi: Papua Barat (Fakfak).

2016–2021
CTC memajukan
kegiatan
pembangunan
kapasitas untuk
mendukung perancangan, pendirian, dan
pengelolaan KKP yang efektif. Kegiatan
CTC mencakup kegiatan pelatihan dan
pengembangan keterampilan di berbagai
tingkat, mendorong pelibatan masyarakat
setempat dan penguatan pejuang laut
KKP, mendukung perencanaan KKP yang
efektif, dan mendorong upaya pengelolaan
spesies. Lokasi: Maluku Utara (Sula);
Maluku (Buano, Lease, Ay-Rhun).
2017–2020
Kegiatan Rare berfokus
pada perbaikan
pengelolaan perikanan
melalui pengembangan
hak teritorial untuk perikanan (TURFs)
sebagai insentif bagi perubahan perilaku
di wilayah kerja SEA, untuk menguatkan
produktivitas perikanan dan memajukan
mata pencaharian yang berkelanjutan.
Lokasi Papua Barat (Teluk Mayalibit dan
Selat Dampier).
2017–2019
Yayasan Reef Check
Indonesia memberikan
dukungan yang terkait
dengan penyediaan manfaat ekonomi dan
social secara langsung kepada masyarakat
lokal melalui pengembangan atau
penguatan usaha masyarakat, termasuk
pariwisata berbasis alam. Lokasi Maluku
Utara (Morotai dan Mare)
2017–2019
AP2HI mendukung
pengembangan insentif
bagi nelayan tuna (poleand-line dan handline) untuk mendorong
praktik perikanan berkelanjutan,
memajukan keterampilan, dan mendorong
upaya sertifikasi MSC di WPP 715. Lokasi:
Pelabuhan di Maluku Maluku, Maluku
Utara, dan Papua Barat.
2017–2019
Mendukung upaya
pengembangan jejaring
KKP di setiap provinsi dan di WPP 715, dan
membangun kapasitas dalam aspek teknis
KKP sebagai perangkat pengelolaan KKP.
Lokasi: WPP dan provinsi.

x

Bawah air di Pulau Morotai, Maluku Utara, di mana tiga KKP baru telah ditetapkan oleh Kemen KP untuk melestarikan
habitat terumbu karang kritis dan spesies terkait yang menjadi perhatian konservasi. Foto: USAID SEA/Alex Westover
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Pengantar
Akibat peningkatan produksi ini, perikanan Indonesia dinilai
sangat rentan terhadap penangkapan berlebih dan potensi
kehancuran. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan dan pengelolaan habitat laut dan pesisir yang
efektif sangat penting untuk memastikan kelangsungan
produksi kelautan di masa depan dan untuk melindungi
warisan lingkungan Indonesia bagi generasi mendatang.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati kelautan dan
pesisir tertinggi di dunia, dengan perkiraan garis pantai
108.000 kilometer (km), luasan ini adalah rumah dari
sekitar 16 persen terumbu karang dunia, dan lebih dari
2.000 spesies ikan karang. Indonesia juga merupakan rumah
bagi enam dari tujuh spesies penyu laut yang diketahui, dan
berbagai jenis megafauna, antara lain paus, lumba-lumba,
hiu, pari manta, mola-mola, dan dugong. Kehidupan laut
yang beragam di laut Indonesia juga mencakup mikrofauna,
seperti siput laut, kuda laut, moluska, echinodermata,
spons, dan segudang makhluk hidup lainnya, yang beberapa
di antaranya mungkin masih belum ditemukan dan tidak
diketahui oleh sains (Burke dkk., 2012; Huffard dkk., 2012;
UNEP-WCMC, 2008). Keanekaragaman ini menjadikan
Indonesia suatu surga satwa laut yang kaya akan warisan
alam.

Mengingat luasnya kepulauan Indonesia, yaitu lebih dari
190 juta hektar (ha) dengan lebih dari 17.000 pulau,
dan mengingat pentingnya lingkungan kelautan untuk
penghidupan, ketahanan pangan dan ekonomi, Pemerintah
Indonesia membagi negara menjadi 11 daerah pengelolaan
yang dikenal sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP), pada pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun
2016, studi di 11 WPP ini mengungkap bahwa banyak
perikanan telah mencapai tingkat yang diklasifikasikan
sebagai ‘dieksploitasi berlebihan’, di mana tingkat tangkapan
dianggap tidak lagi berkelanjutan, dengan perikanan lain
dianggap ‘dieksploitasi sepenuhnya’ (Kemen KP, 2016),
ditunjukkan pada Gambar 1.
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Pada tanggal 21 Maret 2016, USAID/Indonesia meluncurkan
USAID SEA Project. Inisiatif lima tahun ini bertujuan untuk
mendukung Pemerintah Indonesia dalam menguatkan tata
kelola sumber daya perikanan dan kelautan serta melestarikan keanekaragaman hayati, dengan fokus pada WPP 715,
di mana tiga dari empat kategori perikanan diklasifikasikan
sebagai ‘dieksploitasi berlebihan’ pada tahun 2016.
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Sebagai penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua
di dunia, Indonesia mengalami peningkatan yang stabil
dalam produksi perikanan nasional sejak 1950. Sementara
secara global, tingkat pertumbuhan perikanan mulai
melambat hingga kurang dari satu persen per tahun pada
awal tahun 2000-an, laju pertumbuhan Indonesia justru
terus meningkat. Antara tahun 2003 dan 2014, produksi
meningkat lebih dari 30 persen (FAO, 2016). Data tahun
2011 menunjukkan bahwa pada tahun ini saja, Indonesia
telah memanen 5,4 juta ton ikan dan hasil laut untuk
penjualan dalam negeri dan diekspor (FAO, 2011).
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* Termasuk ikan karang
** Tidak termasuk ikan tuna cakalang

Sumber: MKDP RI, 2016. Direproduksi oleh SSIC

Gambar 1. Pengelompokan dari tingkat eksploitasi perikanan pada 11 WPP di Indonesia.
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Tentang WPP 715: Kepentingan, Potensi, dan Ancaman
Membentang dari Sulawesi Utara hingga Papua Barat, WPP
715 (Gambar 2) mencakup suatu area total seluas 474.091
km2 dan menawarkan dunia bawah laut yang spektakuler.
Pemandangan terumbu karang di kawasan ini serta fauna
dan flora laut yang melimpah mendukung penghidupan bagi
puluhan ribu orang.
Kawasan ini merupakan tempat bagi tiga laut yang
menyatu – Laut Maluku, Halmahera, dan Seram – dengan
ragam kedalaman laut mulai dari perairan pantai yang
dangkal hingga palung samudera yang dalamnya lebih
dari 2.500 meter. WPP 715 mencakup perairan pesisir di
bawah yurisdiksi enam provinsi yang berbeda, yang juga
merupakan salah satu yang termiskin di Indonesia, dengan
populasi pesisir di seluruh WPP sangat bergantung pada
sumber daya laut untuk penghidupan, ketahanan pangan,
dan pendapatan. Penghidupan utama bagi banyak penduduk
pesisir terkait dengan perikanan, baik yang bekerja sebagai
nelayan, pedagang, pengolah, atau pembeli, atau pedagang
di bidang perkapalan, transportasi, perbaikan kapal, atau
penjualan peralatan.
Secara keseluruhan, WPP ini diperkirakan memiliki
potensi produktivitas perikanan sebesar 631.703 ton per
tahun (KKP, 2016). Studi yang dilakukan dari tahun 2005
hingga 2014 menunjukkan bahwa armada penangkapan
ikan di WPP ini menjadi semakin banyak yang bermotor,
menunjukkan bahwa nelayan memperoleh kapal yang
lebih baik, melakukan perjalanan lebih jauh, mampu
memuat tangkapan yang lebih banyak, dan dengan demikian

berkontribusi pada peningkatan tekanan penangkapan
dan eksploitasi berlebihan selama periode ini (KKP, 2016)
(Gambar 3).
Studi yang sama mengungkapkan bahwa praktik
penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing/DF)
lazim terjadi di seluruh WPP, termasuk penangkapan ikan
dengan bahan peledak, penangkapan ikan dengan racun,
jaring pukat, dan penambangan karang. Penangkapan
ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal,
unreported, and unregulated/IUU) dan kejahatan terhadap
satwa liar juga biasa terjadi di seluruh WPP. Penangkapan
ilegal spesies yang terancam punah, terancam, dan
dilindungi (endangered, threatened and protected/ETP)
semakin diperburuk karena sering menjadi korban
tangkapan sampingan (bycatch) atau cedera karena
praktik pelayaran dan penangkapan ikan (KKP, 2016).
Ancaman lain yang diidentifikasi di WPP 715 termasuk:
ekstraksi dan konversi habitat (terutama karang dan
bakau, diambil untuk diperdagangkan atau sebagai bahan
bangunan); pencemaran laut (dari limpasan di darat dan
tingginya insiden limbah pelayaran yang dibuang ke laut,
termasuk plastik); dan pembangunan infrastruktur di
pesisir, termasuk industri pariwisata pesisir yang sedang
berkembang.
Oleh karena itu, tanpa pengelolaan yang efektif di tahuntahun mendatang, keanekaragaman hayati laut yang vital
dan keutuhan ekosistem kawasan akan terancam, dan
perikanan terkait akan menghadapi hilangnya potensi
produktivitas, dan kemungkinan kehancuran.
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Diproduksi oleh SSIC.

Gambar 2. WPP 715.
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KAPAL IKAN DI WPP 715

STATUS PERIKANAN DI WPP 715 (2016)
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Perahu kayu kecil

Perahu tanpa motor
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Catatan: Antara tahun 2006 dan 2013 terjadi peningkatan eksponensial dalam jumlah
kapal penangkap ikan dengan perahu motor tempel dan kapasitas tangkapan yang
lebih tinggi yang beroperasi di WPP 715. Sumber: KKP, 2016. Diadaptasi oleh SSIC.
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Gambar 3. Kiri – perubahan pada tipe kapal dari waktu ke waktu di WPP 715;
Kanan – Status perikanan pada WPP 715 (2016).

Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di WPP 715
Sebagian besar WPP di Indonesia mencakup wilayah yang
meliputi beberapa provinsi. WPP 715 terbentang di enam
provinsi (Gambar 4), dan provinsi-provinsi ini diharapkan
bekerja sama melalui Dewan Manajemen Perikanan untuk
mencapai pengelolaan WPP yang berkelanjutan. Lembaga
ini beranggotakan perwakilan dari berbagai instansi
pemerintah pusat, dan juga perwakilan dari lembaga
akademik dan organisasi mitra yang relevan dengan wilayah
tersebut.
Pemerintah provinsi juga diharapkan mendukung
pengelolaan perikanan di tingkat sub-WPP (dari tingkat
provinsi hingga kabupaten dan lokal), suatu wewenang yang
relatif baru untuk pemerintah provinsi. Sebelum tahun
2014, tata kelola perairan laut berada di bawah yurisdiksi
kabupaten (hingga 4 mil laut [nm] dari garis pantai) dan
pemerintah provinsi hanya bertanggung jawab atas
perairan di luar wilayah tersebut (4–12 nm). Akan tetapi,
sejak berlakunya UU no. 23/2014 tentang Pemerintah
Daerah semua wewenang pengelolaan perikanan dan
kelautan dialihkan ke provinsi (0–12 nm).

Perubahan dalam tata kelola ini berdampak luas pada
pengelolaan laut dan pesisir di Indonesia. Pemerintah
provinsi menghadapi tantangan baru serta tanggung jawab
yang berat untuk pengelolaan pantai. Kemen KP telah
membekali provinsi dengan dokumen norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK), yang merinci mekanisme
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di
tingkat provinsi, serta mencakup berbagai pembiayaan,
infrastruktur, dan dokumentasi yang sebelumnya diatur
oleh kabupaten. Meskipun demikian, pemerintah provinsi
ditantang untuk mengelola wilayah yang sangat luas, di
banyak pulau, dari kantor provinsi yang relatif kecil dengan
sumber daya terbatas.
Oleh karena itu, provinsi semakin berupaya untuk
mengembangkan kemitraan dengan pemerintah tingkat
kabupaten dan desa, untuk bekerja sama dalam pengelolaan
berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut setempat dan
pengawasan yang penting untuk pengelolaan perikanan
yang efektif dan konservasi sumber daya kelautan secara
umum.
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Gambar 4. The provinces of FMA 715.

Pengelolaan perairan pesisir
dan dekat pantai (hingga 12
mil laut) menjadi tanggung
jawab pemerintah provinsi di
Indonesia. Foto: USAID SEA/Eddy
Likumahuwa.
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Mengatasi Ancaman di WPP 715: Proyek USAID SEA
Tujuan utama Proyek USAID SEA adalah untuk: (1)
mendukung peningkatan konservasi dan penggunaan
sumber daya kelautan secara berkelanjutan di WPP
715 dengan mereformasi pengelolaan perikanan dan
memanfaatkan KKP untuk meningkatkan produktivitas
perikanan, ket ahanan pangan, dan penghidupan
berkelanjutan; dan (2) mendukung penguatan peran

Menerapkan pendekatan ekosistem
untuk pengelola an
pe rika n a n ( E AFM )
untuk me ngelol a perikanan secara berkelanjutan, dalam batasan yang
tel ah dite ntuk an berdasarkan penilaian stok,
me ng g un a k a n re nc a n a
pengelolaan yang disesuaikan atau ‘strategi
panen’ yang menet ap kan aturan pemanenan
perikanan dalam batasb at a s y a n g b e r m a k n a
secara ekologis.

Membentuk dan
secara
efektif
mengelola kawasan
konservasi perairan
(KKP) yang secara
resmi disahkan dan ditetapkan, dengan zonasi
d an renc ana pengelo laan yang dirancang untuk
melindungi dan melestarikan keanekaragaman
h ay at i l aut (ter m a suk
spesies ETP), melindungi
daerah pemijahan ikan
untuk per b aik an st ok
perikanan, dan melestarikan habitat perairan dan
pesisir yang penting, baik
secara individu maupun
melalui jejaring KKP yang
terhubung secara ekologis.

Sementara upaya di bawah pendekatan teknis ini
difokuskan pada WPP 715, pekerjaan diperlukan di
berbagai tingkat untuk memastikan kemajuan yang
melibatkan semua pemangku kepentingan utama dan dapat
dilembagakan secara efektif, disetujui, dan didukung secara
hukum, serta terintegrasi secara vertikal (Tabel 1).
Tiga dari enam provinsi di WPP 715, yaitu Maluku
Utara, Maluku, dan Papua Barat diprioritaskan
menjadi wilayah target untuk kegiatan Proyek. Provinsiprovinsi ini dipilih karena nilai perikanannya yang semakin

kepemimpinan dan kapasitas Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan pemerintah daerah untuk mempromosikan
konservasi dan penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Proyek dilaksanakan melalui empat pilar kerja yang disebut
sebagai ‘pendekatan teknis’, seperti yang ditunjukkan di
bawah ini.

Mendukung perencanaan tata ruang laut
(MSP) untuk pengelolaan berkelanjutan
guna memastikan perairan
laut di bawah yurisdiksi
provinsi memiliki wilayah
pemanfaatan yang tepat
yang mendukung pengelolaan perairan berkelanjutan
di provinsi tersebut dan
kesejahteraan masyarakat
yang bergantung padanya.

M e n d o r o n g u p ay a
pe n eg a ka n h u ku m
pada berbagai skala, untuk
memastikan berbagai
aturan dan regulasi yang
ditetapkan untuk menjamin
masa depan yang berkelanjutan didukung dan dipatuhi
ole h se mu a pe ng gun a
sumber daya yang relevan.

dieksploitasi secara berlebihan, keanekaragaman hayati
lautnya yang tinggi (tempat habitat terumbu paling beragam
di dunia dan endemisme laut tertinggi) dan pentingnya bagi
megafauna laut (tempat makan dan berkembang biak bagi
penyu dan duyung, dan koridor migrasi penting untuk
cetacea). Pemilihan provinsi-provinsi ini juga berdasar
pada data bahwa sekitar 38 persen penduduk di wilayah
tersebut adalah penduduk pesisir dan sangat bergantung
pada sumber daya kelautan untuk penghidupannya, selain
juga dalam tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
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Tabel 1. TINGKAT DUKUNGAN YANG DISEDIAKAN OLEH PROYEK USAID SEA
(NASIONAL SAMPAI LOKASI)
NASIONAL

WPP 715

PROVINSI

KABUPATEN/LOKASI

Pengembangan
keterampilan,
pembentukan, dan
pemutakhiran reformasi
legislatif dan peraturan,
serta proses untuk
melembagakan kerangka
kerja pengelolaan
pesisir dan laut yang
berkelanjutan.

Secara strategis
merencanakan, merancang,
dan mengimplementasikan
inisiatif di seluruh
WPP untuk konservasi
keanekaragaman hayati laut
dan perikanan berkelanjutan
melalui peningkatan tata
kelola WPP.

Mendukung sistem tata
kelola dan pengembangan
keterampilan
lintas sektor yang
memungkinkan
peningkatan pengelolaan
sumber daya laut
dan pesisir di bawah
yurisdiksi provinsi.

Mengikutsertakan, melibatkan,
mendukung, dan membangun
keterampilan pemerintah
kabupaten dan masyarakat untuk
secara aktif mendukung dan
menerapkan praktik pengelolaan
perairan dan pesisir yang
berkelanjutan dan konservasi
keanekaragaman hayati.

PROVINSI MALUKU UTARA

PROVINSI MALUKU

PROVINSI PAPUA BARAT

LUAS TOTAL

140.255 km²

LUAS TOTAL

581.367 km²

LUAS TOTAL

120.777 km²

LUAS LAUT

106.977 km²
(76% dari total)

LUAS LAUT

527.191 km²
(91% dari total)

LUAS LAUT

99.672 km²
(18% dari total)

POPULASI
~1.162.300

51%

49%

POPULASI
~1.650.000

51%

49%

POPULASI
~893.000

53%

47%

POPULASI PESISIR
~ 53% *

POPULASI PESISIR
~ 40% *

POPULASI PESISIR
~ 20% *

AGAMA-AGAMA
Islam 74%
Protestan 25%
Katolik <1%

AGAMA-AGAMA
Islam 51%
Protestan 42%
Katolik 7%
Hindu <1%

AGAMA-AGAMA
Protestan 54%
Islam 38%
Katolik 7%
Hindu & Lainya <1%

BAHASA UTAMA
Bahasa Indonesia, Bahasa Ambon

BAHASA UTAMA
Bahasa Indonesia,
Bahasa Mpur, Bahasa Yawa,
Bahasa Hatam-Mansim,
Bahasa Maybrat, Bahasa
Ternate, Bahasa Burmeso**

BAHASA UTAMA
Bahasa Indonesia, Bahasa Ternate
ZONA WAKTU UTC+9
ADMINISTRASI
8 kabupaten, 2 kota,
115 kecamatan 1.181 desa

ZONA WAKTU UTC+9
ADMINISTRASI
9 kabupaten,
2 kota, 118 kecamatan,
1.198 desa

Sumber: BPS, 2011; BPS Provinsi Maluku, 2015; BPS Provinsi Maluku, 2017; BPS Provinsi Maluku Utara,
2016; BPS Provinsi Papua Barat, 2015; BPS Provinsi Papua Barat, 2017; Ross, 2005. *BPS, 2011 (diakses
pada Aug. 2016). **Ross, 2005.

ZONA WAKTU UTC+9
ADMINISTRASI
12 kabupaten, 218 kecamatan,
1.839 desa

Gambar 5. Tinjauan tiga provinsi target dari Proyek USAID SEA di WPP 715.
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Diproduksi oleh SSIC.
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Gambar 6. Tiga provinsi target dari Proyek USAID SEA.

Untuk menerapkan empat pendekatan teknisnya secara efektif – EAFM, WPP, MSP dan Penegakan Hukum – Proyek USAID
SEA juga melaksanakan kegiatan dukungan (disebut sebagai ‘pendekatan strategis’) untuk memastikan bahwa kondisi pendukung tersedia untuk mencapai keberhasilan.

$
Upaya menciptakan
m a sy a r a kat y a ng
be rd aya mela lui
penyadartahuan
dan advokasi untuk
meningkatkan kesadaran,
penghargaan dan dukungan untuk kegiatan Proyek
USAID SEA, memasukkan dan melibatkan para
tokoh lokal sebagai ‘agen
perubahan,’ dan mempromosikan perubahan
perilaku menuju masa
depan yang berkelanjutan.

Meningkatkan
insentif bagi pengelolaan sumber daya
laut untuk mendorong
perubahan dan menghubungk an perbaik an
dalam praktik pengelolaan berkelanjutan dengan
peningkatan penghidupan,
pemberdayaan yang lebih
besar, dan peningkatan
akses ke peluang.

Memajukan
pengembangan
kebijakan dan pera t u r a n ke l a u t a n
dan perikanan untuk
memastikan kerangka
hukum dan peraturan
menyokong dan mendukung perubahan
untuk masa depan yang
berkelanjutan.

Melembagakan
pelatihan
dan
peningkatan
kapasitas untuk memastikan adanya sistem
untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi,
dan kapasitas yang diperlukan untuk mengelola
sumber daya kelautan dan
pesisir secara berkelanjutan di semua tingkatan
di masa depan.
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PENDEKATAN
TEKNIS untuk
MENINGKATKAN
PENGELOLAAN
EKOSISTEM [SA2]

Menerapkan
EAFM [TA1]
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Membangun dan
mengelola KKP
secara efektif [TA2]

Mendukung
Penataan Ruang
Laut untuk
pengelolaan
berkelanjutan [TA3]

Memajukan upaya
penegakan hukum
[TA4]

$
PENDEKATAN
STRATEGIS untuk
MENCIPTAKAN
KONDISI
PEMUNGKIN

Menciptakan
masyarakat yang
berdaya melalui
penyadartahuan
dan advokasi [SA1]

Meningkatkan
insentif untuk
pengelolaan
sumber daya laut
[SA3]

Memajukan
kebijakan dan
peraturan
kelautan dan
perikanan [SA4]

Melembagakan
pelatihan dan
pengembangan
kapasitas [SA5]

Gambar 7. Pendekatan strategis dan teknis Proyek USAID SEA.

Indikator dari Keberhasilan
Secara umum, Proyek USAID SEA dalam lima tahun,
bertujuan untuk mencapai hasil tingkat tinggi berikut ini:
• Setidaknya enam juta hektar di WPP target atau subWPP di bawah pengelolaan perikanan yang lebih baik
sebagai hasil dari bantuan Pemerintah Amerika Serikat,
diukur melalui skor Indeks EAFM Kementerian Kelautan
dan Perikanan dan Efektivitas KKP (atau standar nasional atau internasional lain yang disetujui), dipilah berdasarkan yurisdiksi nasional, provinsi, dan kabupaten, dan
berdasarkan apakah kawasan yang dikelola berada di
dalam atau di luar KKP
• Setidaknya enam kebijakan, undang-undang, peraturan,
dan/atau protokol operasional untuk mendukung konservasi perairan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan dibuat, diperkuat, diundangkan, dan/atau ditegakkan di semua tingkatan

• Penyebab utama tekanan terhadap keanekaragaman
hayati laut menunjukkan tren penurunan di wilayah
target
Lebih khusus, 15 indikator kinerja manajemen diidentifikasi
di awal Proyek, dengan empat tolok ukur indikator yang
dikembangkan selama berlangsungnya Proyek, untuk
menilai keberhasilan setiap alur kerja secara efektif.
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Bab 1 hingga Bab 8 berikut membahas masing-masing alur
kerja (pendekatan strategis dan teknis) dan pencapaiannya,
tantangan, serta pembelajaran selama berlangsungnya
Proyek.
Setiap bab mencakup studi kasus tentang pengalaman
Proyek selama lima tahun, untuk membantu pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia,
dari pengalaman Proyek USAID SEA.

Bagian terakhir dari dokumen ini mengulas seluruh
pembelajaran Proyek secara menyeluruh dan memetakan
jalan selanjutnya bagi komunitas perikanan dan kelautan
dalam membangun, mengatasi tantangan yang dihadapi,
dan mendapatkan manfaat dari wawasan dan rekomendasi
yang disampaikan. Melalui hal tersebut, diharapkan dasar
yang telah dibangun oleh Proyek USAID SEA ini dapat
terus mentransformasi tata kelola kelautan dan pesisir
di Indonesia untuk kesejahteraan masa depan yang
berkelanjutan.

Bab 01: Mengimplementasikan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan

Bab 02: Membentuk dan mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif

Bab 03: Mendukung perencanaan tata ruang laut untuk pengelolaan yang berkelanjutan

Bab 04: Memajukan proses penegakan hukum

Bab 05: Menciptakan masyarakat yang berdaya melalui penyadartahuan dan advokasi

$

Bab 06: Meningkatkan insentif untuk pengelolaan sumber daya laut

Bab 07: Memajukan kebijakan dan peraturan kelautan dan perikanan

Bab 08: Melembagakan pengembangan kapasitas

Bab 09: Pengelolaan proyek

Bab 10: Pembelajaran dan memetakan jalan ke depan
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Nelayan pancing ulur di Maluku Utara.
Foto: USAID SEA/Indah Rufiati
. Image©
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Pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dilakukan oleh USAID SEA pada tahun 2019 membantu melindungi mata
pencaharian dan produktivitas perikanan nelayan kecil di Desa Haria. Foto: USAID SEA/Adhi Fitri Dinastiar

01
Mengimplementasikan
pendekatan ekosistem
dalam pengelolaan
perikanan
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Produk perikanan lahir dari ekosistem kompleks
yang dipengaruhi dan didorong oleh berbagai masalah
sosial, ekonomi, dan tata kelola. Secara historis, sistem
pengelolaan perikanan berfokus pada pengelolaan
perikanan secara terisolasi. Pendekatan ini terbukti tidak
efektif dalam mengelola kompleksitas ini. Sejak pergantian
abad telah terjadi pergeseran pendekatan dalam mengatasi
kegagalan pengelolaan kelautan dan pesisir yaitu dengan
mengadopsi EAFM.

(1)

Mengetahui status perikanan utama di tingkat WPP
– melalui pengumpulan dan analisis data pengkajian
stok di tingkat nasional dan daerah, khususnya pada
lima perikanan prioritas (Gambar 8). Pengkajian
ini didukung oleh data lokasi pendaratan ikan yang
dikumpulkan untuk semua perikanan, dan studi genetika dan morfometri untuk mengidentifikasi distribusi unit stok ikan kakap dan kerapu.

(2)

Memperkuat tata kelola perikanan pada berbagai
skala – melalui dukungan untuk memajukan kebijakan
perikanan nasional, sistem manajemen data, dan
kerangka kerja peraturan; mendukung pembentukan
kelompok kerja perikanan dan komite pengelolaan
bersama untuk perikanan terkait di tingkat provinsi;
dan dukungan bagi pengembangan keterampilan
untuk perencanaan pengelolaan perikanan.

(3)

Mengembangkan strategi pemanfaatan perikanan
(harvest strategy) – menetapkan tindakan pengelolaan
(aturan pengendalian pemanfaatan – harvest control
rules) yang diperlukan untuk mencapai tujuan biologis dan ekonomi yang ditentukan, serta target dan
batasan terkait dari perikanan.

“[EAFM adalah]… suatu pendekatan
pengelolaan dan pengembangan
perikanan yang berusaha untuk
menyeimbangkan berbagai tujuan
kemasyarakatan secara umum,
dengan mempertimbangkan
pengetahuan dan ketidakpastian yang
terkait dengan komponen biotik,
abiotik, dan manusia, dari ekosistem
dan interaksinya, serta menerapkan
pendekatan yang terintegrasi untuk
perikanan dalam batas yang bermakna
secara ekologis.”
ORGANISASI PANGAN DAN PERTANIAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA (FAO), DEPARTEMEN PERIKANAN,
2003: 6

E AFM menyediakan suatu kerangka kerja untuk
mengembangkan pendekatan pengelolaan perikanan
yang realistis, adil, dan berkelanjutan. Sejak awal, EAFM
telah berkembang secara global, dan pada akhir 2000-an,
Indonesia mengadopsi EAFM untuk memandu perencanaan
perikanan nasional dan regional.
Untuk mendukung implementasi EAFM di WPP 715,
Proyek USAID SEA memfokuskan upayanya pada tiga
bidang kegiatan.

Membangun sistem pemantauan untuk mendukung
pengelolaan perikanan jangka panjang di wilayah tersebut
juga dilakukan dalam kegiatan Proyek USAID SEA.
Kegiatan tersebut mencakup yang berikut ini.
• Mendaftarkan kapal penangkap ikan skala kecil untuk
menilai tingkat penangkapan ikan di seluruh wilayah dan
jumlah kapal dan nelayan yang aktif, untuk memandu dan
memberikan informasi bagi intervensi pengelolaan dan
memantau kondisi perikanan dari waktu ke waktu.
• Mengimplementasikan logbook bagi nelayan perikanan
skala kecil untuk mencatat dan mendokumentasikan
data tangkapan ikan (hasil dan spesies) dari daerah
penangkapan ikan utama untuk pemantauan stok ikan
dan besarnya upaya penangkapan ikan.
• Menguji berbagai inovasi untuk melacak pergerakan
kapal guna lebih memahami pemanfaatan ruang dari
berbagai tempat penangkapan ikan dan aktivitas nelayan
yang berbeda-beda
• Menguji berbagai inovasi untuk mendukung keterlusuran
rantai pasokan, termasuk: (1) teknologi TraceTales (sistem berbasis penghitungan digital untuk memperbaiki
ketertelusuran produk perikanan dalam perusahaan
pemrosesan), dan (2) Trafiz (aplikasi ponsel yang dapat
diunduh untuk pelacakan dan pencatatan tuna oleh perantara dan pemasok).
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Gambar 8. Lima perikanan target di WPP 715 yang didukung oleh Proyek USAID SEA
Mitra USAID SEA, MDPI,
membantu pedagang tuna sirip
kuning seperti Kahar Lastor dari
Morotai, Maluku Utara, untuk
mencatat rincian tentang ikan yang
dibeli dari nelayan lokal, termasuk
panjang, berat, dan asal ikan. Foto:
USAID SEA/Mohammad Syifa

Produced by SSIC.

16

PEMBELAJARAN UTAMA DARI KERJA EAFM
 Menyeimbangkan kebutuhan ekonomi (mata
pencaharian) jangka pendek dengan pengelolaan
perikanan jangka panjang perlu disampaikan secara
perlahan kepada pejabat pemerintah dan kepada
pemangku kepentingan.

 Sistem dan proses verifikasi data yang sistematis
sangat penting, juga waktu yang regular untuk
untuk memastikan pembelajaran, tinjauan, dan
pengelolaan adaptif di seluruh tahap perencanaan
dan implementasi EAFM.

 Pengalaman di lapangan menunjukkan pentingnya
menerapkan pengelolaan dan tidak menunggu
terkumpulnya data dan informasi yang sempurna;
mengumpulkan data secara bersamaan dengan
bereksperimen dengan pengelolaan adalah penting,
sebagaimana mengadaptasi pengelolaan saat lebih
banyak informasi telah terungkap.

 Dalam kemitraan dengan pemerintah provinsi dan
masyarakat, universitas lokal memiliki peran ilmiah
yang penting dalam mendukung pengumpulan,
interpretasi, dan pengelolaan data.

 Suatu sistem regional standar untuk pengumpulan
data sangat penting untuk memungkinkan analisis
yang dapat diskalakan.
 Para enumerator membutuhkan pelatihan yang
memadai dan pendampingan yang terus-menerus
untuk memastikan proses pengumpulan data yang
baik.
 Penilaian stok membutuhkan keberagaman keterampilan yang unik untuk berbagai perikanan dan
lokasi yang berbeda. Pelatihan dan pendampingan
bagi para asesor tentang berbagai teknik yang
relevan untuk berbagai jenis stok dan tingkat data
memastikan keterampilan terus berkembang,
sehingga para pengelola perikanan memiliki
keyakinan dalam intervensi pengelolaannya.
 Terlepas dari upaya peningkatan kapasitas para
peneliti dan mitra Kementerian Kelautan dan
Perikanan Proyek USAID SEA, keahlian yang ada
tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
penilaian stok yang ekstensif di seluruh perikanan
di Indonesia.
 Dengan tingkat keterlibatan dan insentif yang tepat,
masyarakat dapat terlibat secara efektif dalam
pemantauan EAFM, dengan potensi pengumpulan
dan cakupan data, keterlibatan pengelolaan, dan
kepatuhan yang lebih baik.
 Ilmuwan pengkaji stok, masyarakat, dan para
pengelola perikanan perlu bekerja sama dan
terlibat dalam dialog terbuka dalam seluruh
siklus perencanaan dan implementasi EAFM yang
terintegrasi.

 Pemantauan ilmiah yang memadai memungkinkan
pengelola untuk bereksperimen dengan intervensi
yang ditargetkan, dengan cepat melihat dampak
pada stok, dan menyesuaikannya. Pendekatan data
yang terbatas untuk mengatasi kesenjangan data
yang signifikan sudah tersedia untuk memungkinkan
intervensi pengelolaan.
 Perangkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan
pengelolaan yang diakui secara global sudah
digunakan di berbagai perikanan di Indonesia,
termasuk program pengamat di atas kapal, logbook,
logbook elektronik, penangkapan per unit upaya
(CPUE), unit pengelolaan perikanan regional,
pengkajian genetis, pelacak kapal, dan pengarngkat
serupa yang lain. Mengingat pengkajian stok dengan
data terbatas dan sistem analisis data perikanan
yang telah berkembang cukup baik sekarang, kajian
yang bisa dipertahankan secara ilmiah tentang
eksploitasi berlebihan perikanan Indonesia perlu
diterjemahkan ke dalam tindakan pengelolaan.
 Praktik pengelolaan berdasarkan adat setempat
seperti sasi menawarkan potensi yang baik sebagai
solusi perikanan.
 Meskipun Proyek mencapai beberapa keberhasilan,
perizinan provinsi dan klasifikasi perahu tetap
menjadi isu kebijakan/peraturan yang memerlukan
perhatian, penyederhanaan, dan klarifikasi.
Kurangnya upaya pendaftaran untuk kapal-kapal
kecil dan komplikasi seputar perizinan menghambat
pihak berwenang, pengelola, dan penegak hukum
untuk mengelola sebagian besar perikanan skala
kecil.

Halaman-halaman berikutnya menyediakan empat studi kasus yang memberikan beberapa contoh dari
pembelajaran ini.
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Studi Kasus EAFM

Membangun keterampilan yang diperlukan untuk
mengimplementasikan dan melembagakan EAFM:
perjalanan dari pengumpulan data ke pengelolaan
Oleh: Irna Sari, Purwanto dan Mardiani SesRini
Indonesia memiliki keanekaragaman ikan yang unik, dengan
lebih dari 4.000 spesies ikan ditangkap dan diperdagangkan.
Meskipun keragaman ini membawa banyak sekali manfaat
bagi negara, hal ini juga berarti bahwa pengelola perikanan
memerlukan data tentang status setiap stok untuk
mendukung rencana pengelolaan perikanan. Kementerian
Kelautan dan Perikanan, universitas, dan Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) memiliki
ilmuwan yang mumpuni, tetapi sumber daya mereka
terbatas dan terfokus pada beberapa spesies komersial
yang menjadi prioritas Kemen KP. Di tingkat nasional saat
ini, tidak ada yang diberi mandat khusus untuk mendukung
pemerintah provinsi yang berwenang mengelola sebagian
besar spesies perikanan di perairan provinsi. Proyek
USAID SEA mendukung pembangunan kapasitas dengan
bekerja sama dengan ilmuwan tingkat nasional dan
pemerintah provinsi untuk menjembatani kesenjangan ini.
Sebagian besar stok ikan di Indonesia saat ini dieksploitasi
sepenuhnya atau dieksploitasi secara berlebihan
(Keputusan Kemen KP no. 47/KepMen-KP/2016; no. 50/
KepMen-KP/2017). Penangkapan ikan berlebihan telah
menyebabkan penurunan produktivitas dan ketahanan
perikanan. Pengelolaan perikanan kolaboratif dan
penegakan hukum diperlukan untuk membangun kembali
kelimpahan stok dan memulihkan produktivitas yang

berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi
EAFM, keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan
EAFM tidak seragam di antara mereka yang mengelola
perikanan di tingkat nasional atau lokal.
Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana
pengelolaan perikanan (RPP) merupakan bagian penting
dari EAFM. Dalam mempersiapkan RPP diperlukan upaya
berikut:
(1) mengumpulkan data
(2)

melakukan penilaian stok

(3)

mengembangkan strategi pemanfaatan ikan

(4)

mengimplementasikan dan melembagakan strategi
pemanfaatan

Proyek USAID SEA mendukung penguatan keterampilan
dan implementasi kegiatan di atas yang diperlukan untuk
EAFM, bekerja sama dengan para peneliti dari Pusat Riset
Perikanan Nasional (Pusriskan) dan Badan Riset Perikanan
Laut (BRPL) Kemen KP, akademisi, dan staf teknis
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) di tingkat
nasional dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi
di tingkat daerah.

MELESTARIKAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA
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(1) Pengumpulan data
Pada tahun 2016, data produksi ikan yang tersedia
digabungkan menjadi kelompok yang lebih besar untuk
menggambarkan status stok di tingkat nasional. Namun,
secara rinci data tersebut tidak cukup untuk memahami
status biologis stok individu ikan. Proyek USAID SEA
bekerja sama dengan Pusriskan dan BRPL (badan yang
bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian stok) untuk
mengatasi kesenjangan data ini dengan merancang dan
mengimplementasikan program pengumpulan pendaratan
ikan selama beberapa tahun. Kemitraan dimulai antara
Pusriskan/BRPL dan mitra USAID SEA (World Wildlife
Fund Indonesia [WWF], Wildlife Conservation Society
[WCS], Universitas Kristen Papua [Universitas Kristen
Papua–UKIP] dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan
Indonesia [MDPI]) untuk memastikan representasi di
seluruh wilayah laut WPP 715 dan spesies ikannya yang
beragam.
Saat kemitraan dimulai, terlihat bahwa para mitra
menggunakan beragam metodologi yang tidak sesuai satu
sama lain. Untuk memastikan kompatibilitas data, Proyek
USAID SEA memfasilitasi pengembangan kemitraan
dan protokol kerja yang mengatur pemilihan lokasi
pengambilan sampel, metodologi untuk standarisasi dan

aliran data, serta peran masing-masing pihak (Gambar
9). Sistem pengumpulan data regional standar ini penting
untuk memungkinkan analisis yang dapat diperbesar
skalanya. Semua enumerator menerima pelatihan dalam
sistem standar ini, dan kolaborasi tersebut memperkuat
hubungan antar lembaga dan memperkuat kapasitas
para peneliti LSM maupun Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Data primer yang dikumpulkan melalui pekerjaan ini
berkaitan dengan hasil tangkapan per kapal, karakteristik
kapal, logistik penangkapan ikan, komposisi dan kuantitas
tangkapan, dan komposisi ukuran ikan. Para enumerator
mendokumentasikan informasi tentang spesies yang
dipantau, armada dan pelabuhan penangkap ikan, dan
frekuensi pemantauan. Koordinator lapangan mitra
memverifikasi semua data sebelum dikirim ke database
yang dirancang khusus (cocok dan selaras dengan database
I-Fish pusat BRPL). Proses pengkajian lebih lanjut didukung
oleh Tim USAID SEA dan staf teknis dan peneliti BRPL.
Saat memungkinkan, informasi ditambah dengan data
sekunder terkait tangkapan dan upaya dari buku tahunan
statistik perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Tabel 2. METODOLOGI PENILAIAN STOK YANG DIGUNAKAN UNTUK PERIKANAN DI WPP 715
MODEL
Model dinamis biomassa

PERIKANAN TARGET

GEOGRAFI TARGET

Ikan pelagis kecil

WPP 715

Ikan terbang

Fakfak, West Papua

Penilaian stok menggunakan model dinamis biomassa non-ekuilibrium dilakukan dengan menggunakan metode catch-effort dan
catch-only (Prager, 1994). Hasilnya memungkinkan estimasi biomassa ikan yang optimal, produksi perikanan, tingkat kematian,
dan upayanya. Untuk ikan pelagis kecil, data upaya penangkapan dari semua stok ikan yang relevan secara nasional (semua WPP)
dianalisis oleh para peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tim Perikanan USAID SEA (termasuk metodologi dan hasil
pengumpulan data). Meskipun beberapa data WPP dianggap tidak cukup kuat untuk penilaian, data stok pelagis kecil untuk WPP
715 secara statistik baik dan dapat digunakan untuk mengevaluasi status stok ikan dan perikanan. Penilaian stok menggunakan
model dinamis kesetimbangan biomassa reguler dilaksanakan oleh dosen Universitas Negeri Papua (UNIPA), didukung oleh
peneliti dari US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), untuk menilai status stok ikan terbang dan
perikanan di Papua Barat.
Model berbasis panjang

Ikan tenggiri

WPP 715

Ikan kakap dan kerapu

Maluku Utara

Ikan teri

Raja Ampat, West Papua

Ada tiga prinsip untuk menghindari eksploitasi perikanan yang berlebihan: biarkan ikan bertelur, biarkan ikan tumbuh, dan biarkan
‘pemijah-utama’ (mega-spawners) terus hidup. Ketiga prinsip ini dipastikan dengan indikator yang didapat dengan dua model
berbasis panjang:
• metode biomassa Bayes berbasis panjang – model inidigunakan untuk memperkirakan panjang optimal pada penangkapan pertama
(Lc_opt) dan rata-rata panjang penangkapan optimal (L_opt) untuk stok ikan tenggiri di seluruh WPP 715 dan stok ikan kakap
dan kerapu di Maluku Utara
• metode rasio potensi pemijahan (spawning potential ratio – SPR) berbasis panjang – digunakan untuk memperkirakan potensi
reproduksi optimal perikanan (ditunjukkan dengan rasio potensi pemijahannya) untuk stok ikan teri di Raja Ampat, Papua Barat
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Mekanisme Arus Data

Gambar 9. Protokol yang
disepakati untuk pengambilan dan
aliran data antara mitra USAID
SEA dan pemerintah.

Tingkat LSM

bASIS DATA yang
KOMPATIbEL
dengan I-FISH

Data yang dikumpulkan
oleh enumerator

Pengumpulan data
dari lokasi

Data yang dikompilasi oleh
koordinator lapangan

Verifikasi Tingkat I

Data yang dikumpulkan oleh
spesialis/koordinator LSM

Verifikasi Tingkat II

Kemen KP, bRPL
Manajer data/
ahli Kemen KP

Kemen KP –
PUSDATIN Data
tangkapan
perikanan total
BRPL – Badan Riset Perikanan Laut
PUSDATIN – Pusat Data dan Informasi Kemen KP

Komisi data
(rekapitulasi total tangkapan
untuk semua spesies)

I-FISH

Verifikasi, analisis,
dan pelaporan akhir

Pengkajian perikanan

(2) Pelaksanaan pengkajian stok
Meskipun sistem dan protokol pengumpulan data
menggunakan standar yang sama, data perikanan yang
tersedia untuk analisis masih agak terbatas. Oleh karena

itu, proses tiga langkah digunakan untuk melakukan
penilaian stok berdasarkan data yang tersedia.

Tabel 3. PROSES TIGA LANGKAH UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN STOK
LANGKAH

KEGIATAN
Peneliti BRPL dan mitra akademis dari UKIP dan UNIPA dilatih dalam metodologi baru dan
yang lebih baik untuk penilaian stok:

Melaksanakan
pelatihan tentang
metodologi
pengkajian stok

• penilaian berbasis panjang (yaitu, metode rasio potensi pemijahan (spr) berbasis panjang, dan
metode biomassa Bayesian berbasis panjang)
• model dinamis biomassa non-ekuilibrium
• prosedur penilaian risiko dan proyeksi biomassa, kematian akibat penangkapan ikan, dan hasil
panen
Pelatihan termasuk pembelajaran berbasis kelas, pengalaman langsung, dan pendampingan
orang per orang.

Mengkaji status stok

Lokakarya untuk analisis, interpretasi hasil, dan penulisan penilaian difasilitasi oleh Proyek
USAID SEA dan dipimpin oleh para peneliti BRPL dan Tim Perikanan USAID SEA. Model
analitik yang berbeda digunakan untuk perikanan yang berbeda (Tabel 2).

Meninjau dan
menyebarluaskan hasil
pengkajian stok

Tinjauan atas hasil pengkajian stok dilakukan oleh Komnas Kajiskan (tahun 2018) dan
peneliti senior Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ilmuwan senior dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) (dari 2018 hingga 2020). Temuan dipresentasikan dalam berbagai
forum yang dihadiri oleh staf teknis pemerintah daerah dan nasional serta ilmuwan Indonesia
dan internasional (termasuk Asian Fisheries and Aquaculture Forum yang diselenggarakan
oleh Asian Fisheries Society di Iloilo, Filipina, 2019). Diseminasi hasil dilaksanakan melalui
fasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada LSM, perguruan tinggi setempat,
kelompok kerja perikanan, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
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“Dulu, penelitian kami difokuskan pada model produksi surplus, tetapi dari
pelatihan kami meningkatkan keterampilan pemodelan dan analitis kami.
Sebelumnya, setiap WPP menggunakan format berbeda untuk laporan status
ikan; sekarang kami memiliki standar untuk persyaratan laporan.”

M. NATSIR
Peneliti PUSRISKAN

(3) Mengembangkan strategi pemanfaatan perikanan
Saat Proyek USAID SEA dimulai, strategi pemanfaatan
(harvest strategy) tidak tersedia untuk perikanan Indonesia,
meskipun pedoman untuk mengembangkan strategi
panen telah dikeluarkan pada tahun 2017 (petunjuk teknis
Kementerian Kelautan dan Perikanan [Petunjuk Teknis –
Juknis] no. 17/2017) dan inisiatif yang sedang berjalan yang
menargetkan beberapa kelompok spesies.
Elemen penting dari strategi pemanfaatan perikanan adalah:
(1) identifikasi masalah perikanan yang akan ditangani; (2)
pengembangan tujuan operasional; (3) penetapan titik
acuan yang ditargetkan; dan (4) identifikasi ukuran dan
indikator keberhasilan. Elemen-elemen tersebut harus
menangani berbagai masalah perikanan secara holistik,
termasuk keberlanjutan sumber daya, pertimbangan sosialekonomi, dan tata kelola yang efektif (FAO, 2003; FAO,
2008).
Dukungan Proyek USAID SEA berfokus pada pembangunan kapasitas dan penguatan pengembangan strategi
pemanfaatan untuk perikanan target. Perikanan target
yang ditetapkan adalah: ikan pelagis kecil di WPP 715, ikan
karang di Provinsi Maluku Utara, dan beberapa unit stok
perikanan di Papua Barat (teri di Raja Ampat, ikan terbang
di Fakfak, dan kepiting bakau dan udang di Sorong Selatan).
Proyek USAID SEA dan para peneliti Kementerian
Kelautan dan Perikanan memberikan pelatihan kepada
staf DKP regional dan dosen universitas lokal, tentang
konsep dan metodologi perencanaan EAFM sesuai dengan
pedoman FAO dan Pusat Pengembangan Perikanan Asia
Tenggara. Tim Perikanan USAID SEA juga mendukung
penyusunan draf rencana pengelolaan dan strategi
pemanfaatan perikanan, yang disiapkan dan ditinjau oleh
para peneliti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan staf
kebijakan Ditjen SDA, serta staf DKP provinsi, anggota
kelompok kerja perikanan, dan pemangku kepentingan
terkait lainnya.
Sepanjang pekerjaan ini terungkap bahwa para peneliti
ingin memiliki semua data sebelum memulai pengembangan
strategi. Meskipun hal ini bisa dimengerti, menunggu

semua data tersedia menjadi tantangan pengelolaan.
Memulai pekerjaan lebih awal beberapa aspek proses
untuk mengembangkan strategi pemanfaatan dapat
mempercepat pencapaian keseluruhan. Secara khusus,
membangun komitmen dari pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya serta mengidentifikasi sementara
masalah perikanan dan tujuan operasional dapat dilakukan
bersamaan dengan analisis data dan stok. Masalah dan
tujuan yang diidentifikasi kemudian dapat disempurnakan
berdasarkan temuan analisis setelah semua data tersedia.
Proses yang baik dengan keterlibatan penuh dari para
pengelola perikanan adalah kunci keberhasilan inisiatif
ini. Karena sebagian besar pekerjaan digerakkan oleh
Proyek USAID SEA, terungkap bahwa sangat penting
untuk memastikan bahwa mitra pemerintah dan mitra
perikanan lainnya memahami dan menyetujui setiap aspek
seiring dengan tahapan kemajuan proses. Pemahaman
ini merupakan hal mendasar bagi pemerintah provinsi
dan kabupaten, karena strategi pemanfaatan perikanan
umumnya belum dianggap sebagai dokumen wajib dalam
pengelolaan perikanan. Oleh karena itu, meskipun
menantang, membangun ketatalayanan (stewardship) dan
rasa kepemilikan pejabat pemerintah daerah atas inisiatif
ini menjadi sangat penting.
Bahwa melestarikan sumber daya perikanan adalah
prioritas yang lebih rendah dari mengembangkan ekonomi
lokal dan menyediakan lapangan kerja adalah persepsi
umum pejbat pemerintah daerah. Karenanya bertentangan
dengan persepsi tersebut merupakan tantangan yang berat
dalam mendorong keterlibatan dalam pengembangan
strategi pemanfaatan perikanan. Mengadvokasi tentang
pentingnya sumber daya perikanan yang berkelanjutan
untuk matapencaharian dan menekankan manfaat sosial
ekonomi yang dirasakan oleh pengelola perikanan,
merupakan hal yang harus dilakukan. Pendekatan ini
berhasil menarik minat pengelola perikanan, memajukan
proses rencana dan mendorong implementasi pengelolaan
perikanan.
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Hal yang terakhir, upaya Proyek USAID SEA untuk
memperluas penguatan keterampilan membuahkan hasil
(misalnya, memberikan pelatihan kepada institusi seperti
Universitas Ternate), tetapi dimulai menjelang akhir masa
proyek dan karenanya waktunya sangat terbatas. Peluang
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untuk melatih kader asesor stok ikan, mengembangkan
modul pelatihan, dan terlibat dalam pengembangan
kurikulum dengan perikanan, perguruan tinggi, dan
universitas masih terbuka.

(4) Mengimplementasikan dan melembagakan Strategi Pemanfaatan
Dukungan yang diberikan oleh Proyek USAID SEA berhasil
m e nye l e s a i k a n s t r a t e g i p e m a n f a a t a n , n a m u n
implementasinya bergantung pada pemerintah provinsi.
Sayangnya, tidak semua instansi yang bertanggung jawab
atas penerapan strategi pemanfaatan berada di bawah
koordinasi langsung DKP provinsi. Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) terkait dengan perizinan penangkapan ikan
dan otoritas pelabuhan (Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan – KSOP) untuk proses pemantauan
logbook nelayan keduanya berada di luar kewenangan
DKP. Dengan demikian dalam menerapkan strategi
pemanfaatan ini kolaborasi dan komunikasi sangat penting
untuk dibangun.
Pemerintah provinsi juga memerlukan dukungan teknis dan pedoman operasional lebih lanjut untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengelolaan strategi,
termasuk peran organisasi yang jelas. Misalnya, PTSP
harus memastikan bahwa jumlah izin penangkapan
yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah kapal yang direkomendasikan dalam strategi tersebut. Peran organisasi
potensial lainnya adalah lembaga penelitian dalam
kemitraan dengan universitas lokal untuk mengkaji
pengelolaan terhadap titik acu yang ditargetkan yang
telah diidentifikasikan dan indikator. Selanjutnya, rencana

kegiatan untuk mengimplementasikan strategi pemanfaatan
harus sejalan dengan siklus pengelolaan saat ini (Gambar
10) untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai
untuk kegiatan dan memungkinkan adanya pendekatan
pengelolaan adaptif. Rencana kegiatan tersebut juga
menjadi referensi yang berguna bagi DKP-DKP untuk
melacak dan memastikan kemajuan pengelolaan perikanan.
Kesimpulannya, mengembangkan strategi pemanfaatan
perikanan memakan waktu dan membutuhkan partisipasi
dari berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.
Komitmen terhadap implementasi strategi dari instansi
pemerintah terkait merupakan faktor penting dalam
menentukan keberhasilannya. Bantuan teknis praktis
juga diperlukan di semua tahap, termasuk desain strategi,
implementasi, dan pengukuran efektivitas. Proyek-proyek
mendatang yang bertujuan untuk meningkatkan perikanan
Indonesia dapat memanfaatkan momentum Proyek USAID
SEA dengan mendukung wilayah geografi dan perikanan
yang sama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan
berkelanjutan. Mendukung upaya perikanan ini akan
memberikan model intervensi pengelolaan perikanan
yang dapat dipelajari, ditiru, dan direplikasi oleh daerah
lain di Indonesia untuk mendukung pengelolaan perikanan
berkelanjutan secara nasional.

KELUARAN

PERENCANAAN: PEMBANGUNAN (RPJMD),
STRATEGIS (RENSTRA), & RENCANA TAHUNAN
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Gambar 10. Contoh
siklus pengelolaan
untuk ikan terbang yang
dikembangkan bersama
dengan para manajer
Papua Barat.
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Seorang nelayan skala kecil di Desa
Labuan, Maluku, menunjukkan
dokumen pendaftaran perahu
penangkap ikannya (Pas kecil
dan BPKP) yang diterima melalui
dukungan dari Proyek USAID SEA.
Foto: USAID SEA/Siti Yasmina Enita

Mempercepat pendaftaran kapal penangkap ikan
skala kecil
Oleh: Irna Sari, Irene Sahertian, dan Muhammad Ichsan
Pengelolaan perikanan bergantung pada upaya yang
memastikan bahwa stok tetap sehat untuk reproduksi
yang memungkinkan pasokan ikan di masa depan.
Inti dari pemeliharaan stok adalah melacak dan pada
akhirnya mengelola/membatasi jumlah dan ukuran perahu
yang diizinkan dalam perikanan atau mengelola ‘upaya
penangkapan ikan’. Untuk melakukan hal ini diperlukan
pemahaman tentang jumlah kapal yang aktif di wilayah
tertentu. Menurut undang-undang, kapal penangkap
ikan dengan tonase kotor lebih dari 10 GT memerlukan
lisensi dan izin untuk beroperasi (UU Perikanan Indonesia
no. 31/2004 jo no. 45/2009) dan kapal penangkap ikan
dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 10 GT tidak
memerlukan izin tetapi harus terdaftar.
Namun, pendaftaran kapal kecil dan di bawah atau sama
dengan 10 GT, bukanlah hal yang umum dilakukan oleh
nelayan, atau petugas perikanan, di tingkat pemerintahan

mana pun. Hampir semua perikanan skala kecil yang
terhitung sekitar 85 persen dari seluruh sektor perikanan
Indonesia, tidak terdaftar. Kurangnya pendaftaran kapal
kecil ini menciptakan tantangan yang besar bagi pemerintah
Indonesia untuk memantau tekanan penangkapan ikan,
dan tanpa sistem untuk memahami dan mengelola upaya
penangkapan ikan, risiko penangkapan ikan berlebihan
hampir tidak dapat dihindari (Halim dkk., 2019).
Untuk memperbaiki hal ini, Proyek USAID SEA
mendukung Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dari
DJPK Kementerian Kelautan dan Perikanan dan DKP
provinsi untuk meningkatkan jumlah kapal yang terdaftar
dan membangun basis data kapal penangkap ikan skala
kecil nasional-provinsi yang terintegrasi.
Sulitnya pendaftaran kapal dipengaruji oleh berbagai
faktor termasuk perbedaan dan pemahaman definisi
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‘perikanan skala kecil’, proses pendaftaran yang berliku,
dan keterlibatan lembaga di luar koordinasi langsung
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beragamnya lembaga
yang terlibat, berbagai kementerian dan semua tingkat
pemerintahan, membutuhkan mekanisme implementasi
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yang tepat dan rencana sinergi untuk pendaftaran
kapal. Proyek USAID SEA bekerja untuk memfasilitasi
koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah melalui
lokakarya formal, pertemuan, dan pelibatan pribadi untuk
meningkatkan proses melalui empat langkah utama:

Langkah 1: Mendapatkan komitmen tingkat nasional
Proyek SEA mengadakan lokakarya pada bulan Januari
2017 dengan semua lembaga yang terlibat dalam proses
pendaftaran kapal untuk mendapatkan komitment
di tingkat nasional. Peserta berasal dari Direktorat
Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri), Kementerian Perhubungan, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretaris Kabinet,
dan DKP provinsi dari enam provinsi WPP 715. Lokakarya
menghasilkan nota kesepahaman antar pihak dan rencana
aksi bersama yang memulai pekerjaan ini.

Langkah 2: Mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan pendaftaran kapal
Dalam upaya identifikasi mekanisme pelaksanaan
pendaftaran, diskusi yang dilakukan di tingkat daerah pada
Mei 2017 dan menghasilkan mekanisme pelaksanaan teknis
yang disepakati (dirangkum dalam Tabel 4 dan Gambar 11).
Fokus kesepakatan ini adalah identifikasi kemitraan dan
mekanisme koordinasi untuk pemerintah daerah, Proyek
dan mitra, dan menentukan biaya yang terkait dengan

inventarisasi dan pendaftaran kapal penangkap ikan.
Masalah utama diidentifikasi, seperti terbatasnya kapasitas
DKP provinsi untuk menginventarisasi dan memverifikasi
sejumlah besar kapal penangkap ikan di bawah 10 GT
dan terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia di bawah
KSOP untuk melakukan pengukuran kapal penangkap ikan
sebagai bagian dari proses pendaftaran.

Tabel 4. MEKANISME IMPLEMENTASI PENDAFTARAN KAPAL PENANGKAP IKAN ≤ 10 GT
KAGIATAN

AGEN LEMBAGA YANG
BERTANGGUNG JAWAB

KEMITRAAN UNTUK IMPLEMENTASI

Inventaris kapal

DKP (Layanan Penyuluhan)

Asosiasi/perusahaan perikanan; Asosiasi/LSM yang
mendukung DKP dalam menginventarisasi dan
memverifikasi kapal penangkap ikan ≤ 10 GT.

Sertifikat pengukuran dan registrasi
kapal (Pas kecil)

DKP dan KSOP

Asosiasi/LSM dan DKP berkoordinasi dengan KSOP
untuk melaksanakan tugas ini secara kolektif.

Bukti Pendaftaran (Bukti Pencatatan
Kapal Perikanan –BPKP)

DKP atau PTSP (tergantung
provinsi)

Asosiasi/LSM dan DKP memfasilitasi penyerahan
dokumen pendaftaran kapal ke PTSP atau DKP untuk
mendapatkan BPKP.

Langkah 3: Mendaftarkan Kapal
Proyek USAID SEA melaksanakan proses pendaftaran
kapal secara proaktif, memobilisasi semua instansi terkait
untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan teknis yang
telah disepakati, termasuk kegiatan-kegiatan berikut.
• Pendaftaran kapal kolektif yang digunakan untuk mengatasi sebaran kapal yang luas dan lemahnya organisasi
nelayan di daerah terpencil dengan akses perwakilan

pemerintah yang terbatas. Proyek USAID SEA membangun kesadaran para nelayan tentang pentingnya untuk
mendaftarkan kapal mereka dan memberikan bantuan
teknis dan fasilitasi untuk mengatasi hambatan geografis
dan kelembagaan untuk pendaftaran.
• Memperluas peran Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP). Hal ini terbukti sangat efektif dalam memobilisasi
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nelayan untuk mendaftarkan kapal mereka. Meskipun
pendaftaran merupakan tanggung jawab nelayan, dinas
perikanan, penyuluhan, dan petugas pelabuhan dan
transportasi memiliki peran yang saling melengkapi
dalam mendorong, mengatur, dan menormalkan praktik
tersebut. Melibatkan mereka dalam pekerjaan semacam
itu dapat ditingkatkan ke wilayah yang lebih luas sebagai
pendekatan praktik terbaik.

• Pelembagaan yang strategis. Hal ini didorong dengan
memanfaatkan peluang anggaran. Meskipun alokasi anggaran untuk program pendaftaran kapal sebagian besar
berada di tingkat provinsi, ada peluang untuk memprioritaskan pendaftaran kapal kolektif dalam skema Dana
Desa untuk melanjutkan program pendaftaran kapal.
Pendekatan pelembagaan strategis lainnya adalah mendorong sektor swasta (misalnya, perusahaan perikanan
dan pengolahan) untuk mengadvokasi pendaftaran kapal
guna meningkatkan transparansi di sepanjang rantai
pasokan mereka.

Langkah 4: Mendorong keberlanjutan dan mengadvokasi pembelajaran yang didapat
kepada pemerintah daerah
Langkah terakhir ini didasarkan pada pembelajaran melalui
kegiatan pendaftaran kapal, yaitu:
• Pendaftaran kapal penangkap ikan dapat diarus-utamakan ketika pemerintah menghargai manfaat dan mendanai pendaftaran kapal tersebut.

Ahli Ukur
melakukan

• Nelayan membutuhkan insentif dan dukungan untuk
mendaftarkan kapal mereka, yang membutuhkan kerja
sama erat antara lembaga yang terkait dan bertanggung
jawab.
• Dukungan dari lembaga diluar pemerintahan, termasuk
donor dan LSM, penting untuk menjaga momentum inisiatif ini dan meningkatkan perubahan positif yang telah
dicapai hingga saat ini.

Tahapan Pendaftaran Perahu/Kapal Perikanan ≤10 GT

Pengukuran
Pemilik kapal/perahu (bisa individu
dan mengecek
atau kolektif kelompok) lewat
perwakilannya melengkapi dokumen
kelengkapan
untuk verifikasi oleh KSOP/UPP:

1

dokumen
(1) Surat Permohonan Pengukuran
Kapal/Perahu
(2) Fotokopi Identitas (KTP/Surat
keterangan domisili)
(3) Surat Keterangan/bukti
Kepemilikan Kapal/Perahu
(4) Surat Tukang

2

Seorang ahli pengukur
(ditunjuk oleh KSOP/UPP)
mengukur dimensi
perahu/kapal penangkap ikan
dan mengecek kelengkapan
dokumentasi

4

(1) Permohonan Cek Fisik Kapal/Perahu
dan API
(2) Form Permohonan bPKP
(3) Fotokopi ID (KTP/KK/NPWP/Surat
Domisili
(4) Pas foto berwarna 4x6 2 lembar
(5) Fotokopi Pas Kecil dan Sertifikat
Kelayakan
API – alat pengangkap ikan; KSOP – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
UPP – Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pas Kecil dan Sertifikat
Kelayakan

* Dokumen yang tidak lengkap akan dikembalikan
untuk ditinjau dan dilengkapi kembali (ke no. I)

CO A

Melalui perwakilannya, pemilik kapal
penangkap ikan menyiapkan dokumen
untuk verifikasi oleh DKP
Provinsi/Kabupaten dan/atau PTSP
Provinsi:

3

5

S T GU

ARD

Pengawas Perikanan (ditunjuk
oleh DKP Provinsi/Kabupaten)
melakukan cek fisik-fisk
kapal/perahu dan API dan
menyusun Laporan
Pemeriksaan Fisik

6

bukti Pencatatan
Kapal/Perahu Perikanan
(bPKP)

* Dokumen yang tidak lengkap akan dikembalikan
untuk ditinjau dan dilengkapi kembali (ke no. 4)

Lembaga Pemerintah yang berwenang terlibat:

Tahap1-3: KSOP dan/atau UPP terdekat dengan lokasi kerja
Tahap 4-6: DKP Provinsi/Kabupaten dan/atau PTSP Provinsi

Gambar 11. Diagram alir proses pendaftaran untuk kapal penangkap ikan skala kecil.
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Membangun logbook untuk perikanan skala kecil
Oleh: Irna Sari dan Muhammad Ichsan
Tata kelola perikanan yang efektif membutuhkan penetapan
berbagai sistem untuk memantau dan mengevaluasi kinerja
perikanan dan efektivitas rencana pengelolaan atau
strategi panen. Ada berbagai perangkat dan pilihan yang
tersedia dalam penyediaan data untuk sistem pemantauan
besarnya penangkapan. Logbook nelayan adalah perangkat
pengumpulan data yang sekaligus memungkinkan ilmuwan
perikanan dan nelayan bekerja sama untuk memahami
perikanan tertentu. Namun Peraturan Kementerian
Kelautan dan Perikanan no. 48/PerMen-KP/2014 hanya
mensyaratkan logbook untuk nelayan dengan kapal
berukuran lima atau di atas lima GT (≥ 5 GT). Nelayan
perikanan skala kecil dengan kapal di bawah 5 GT tidak
diwajibkan untuk menyerahkan data hasil tangkapannya,
yang berarti ada kesenjangan data yang signifikan yang
dapat menghambat pengkajian stok dan menghambat
pengelola perikanan untuk mengambil keputusan yang
tepat (Halim dkk., 2019).
Nelayan perikanan skala kecil mendominasi pemanfaatan
sumber daya perikanan dan menangkap sebagian besar
ikan di perairan provinsi. Untuk mendorong pemantauan
hasil tangkapan yang lebih baik, Proyek USAID SEA
bekerja sama dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya
Ikan (PSDI) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan DKP
provinsi, untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan
kepatuhan pengisian logbook. Inisiatif ini melibatkan
pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga desa
dengan mengembangkan sistem insentif untuk kepatuhan
pengisian logbook dan membangun kerangka kerja untuk
logbook nelayan perikanan skala kecil.
Awalnya, membangun sistem pemantauan hasil tangkapan
bukanlah prioritas bagi sebagian besar pengelola perikanan.
Untuk membangun minat dan mendapatkan dukungan dari
PSDI sebagai badan yang bertanggung jawab atas logbook
nelayan, Proyek USAID SEA dan mitranya mengadvokasi
pentingnya dan nilai tambah logbook untuk pengelolaan
perikanan skala kecil. Misalnya, mengungkapkan bahwa
logbook harian dapat meningkatkan kemampuan nelayan
untuk mematuhi langkah-langkah ketertelusuran yang
dapat meningkatkan daya saing pasar. Kolaborasi dengan
Subdirektorat Pemantauan dan Analisis Pengelolaan
Sumber Daya Ikan, PSDI menghasilkan peta jalan dan
rencana kerja dengan target, kegiatan, dan tolok ukur
yang jelas yang membantu mendorong nelayan skala kecil
untuk melaporkan hasil tangkapan. Peta jalan ini menjadi
rujukan penting dari komitmen antara Proyek USAID SEA
dan PSDI.

PSDI awalnya berfokus pada pembentukan insentif dan
mengidentifikasi metode yang lebih baik untuk pelaporan
logbook yang ada termasuk sistem logbook elektronik,
karena kebutuhan mendesak untuk meningkatkan
kepatuhan pengisian/pelaporan logbook oleh nelayan
perikanan skala besar dan menengah. Walaupun ada
perbedaan fokus dan cakupan dari intervensi yang
diantisipasi antara PSDI dan Proyek USAID SEA, inisiatif
ini pada akhirnya mendorong PSDI untuk mengembangkan
peraturan logbook nelayan perikanan skala kecil.
Proyek USAID SEA dan PSDI menyadari bahwa rendahnya
literasi nelayan skala kecil membatasi kemampuan mereka
untuk mencatat hasil tangkapan mereka sejak awal. Dalam
mengembangkan logbook harian yang sesuai untuk nelayan
skala kecil, diperlukan upaya untuk mengakomodasi
keterbatasan ini dan masalah unik lainnya, dan mendukung
lembaga pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten untuk
mengembangkan desain praktis dan sistem pengelolaan
terkait.
Desain format logbook yang ramah nelayan diujicobakan
setelah meninjau logbook untuk pencatatan hasil tangkapan
dengan kapal ≥ 5 GT yang tersedia. Rancangan logbook
yang baru mengurangi item pengumpulan data hingga ke
tingkat minimum yang diperlukan, yang memungkinkan
pengambilan data yang relevan serta memastikan
pengumpulan tidak terlalu memberatkan untuk digunakan
oleh nelayan skala kecil.
Proyek USAID SEA dan PSDI mengeksplorasi mekanisme
yang paling sesuai untuk implementasi rancangan logbook
ini. Awalnya, para nelayan menguji penyelesaian pengisian
logbook di atas kapal mereka. Namun demikian, karena
hambatan kemampuan baca/tulis dan kesulitan untuk
menulis di laut, disepakati bahwa para nelayan akan bekerja
bersama dengan anggota keluarganya untuk mengisi
data setelah menangkap ikan. Mekanisme pelaksanaan
juga mempertimbangkan bahwa nelayan perikanan skala
kecil mendaratkan hasil tangkapannya tidak di pelabuhan
perikanan di mana biasanya logbook diserahkan. Untuk
mengatasi hal ini, Proyek USAID SEA dan PSDI melibatkan
pedagang ikan, perusahaan, kepala desa, LSM, petugas
penyuluhan, dan lainnya yang memiliki akses ke nelayan
dalam memberikan dukungan dalam mengumpulkan data
logbook nelayan dan mengirimkannya ke kantor perikanan
atas nama mereka.
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Konsultasi dengan direktorat terkait di Kementerian
Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi Maluku,
Maluku Utara, Papua Barat, dan LSM mitra berperan
penting dalam menyelesaikan format logbook. Setelah
pengelola perikanan menyetujui formatnya, logbook itu

diujicobakan di tingkat masyarakat. Kepemimpinan dari
dinas perikanan kabupaten dan petugas penyuluhan dalam
uji coba logbook harian sangat penting dalam membangun
pengurusan inisiatif ini dan akan memastikan keberlanjutan
prakarsa ini.

Pelajaran penting dari membuat logbook untuk perikanan skala kecil
Terlepas dari kompleksitasnya, uji coba berhasil
dilaksanakan di beberapa lokasi di Pulau Tidore, Maluku
Utara, antara lain di Desa Dawora dan daerah sekitarnya.
Keterlibatan petugas penyuluh perikanan sangat penting
untuk membangun kapasitas nelayan dan menciptakan
dukungan untuk logbook. Adopsi dan kepatuhan
pengisian logbook terkait erat dengan bantuan teknis
dan kegiatan peningkatan kesadaran, yaitu, pelibatan
langsung dengan individu yang ditargetkan terbukti
meningkatkan kepatuhan. Keterlibatan anggota keluarga
juga berpengaruh. Kepatuhan pengisian logbook meningkat
ketika dukungan kapasitas diberikan kepada istri nelayan.
Umpan balik lebih lanjut untuk perbaikan fungsionalitas
logbook harian termasuk penggunaan foto ikan yang
ditangkap.

ü
Dit. PSDI
DJPT-KKP
(SILOPI)

Draft peraturan logbook nelayan perikanan skala kecil
yang diprakarsai oleh Proyek USAID SEA telah diserahkan
ke Biro Hukum DJPT untuk disahkan dan diterima oleh
PSDI pada bulan Juni 2020. Penerimaan ini menunjukkan
penerimaan, dukungan, dan kemauan politik PSDI yang
kuat untuk meningkatkan pemantauan perikanan skala
kecil melalui implementasi logbook. Meskipun tidak ada
rencana segera untuk melanjutkan peluncuran logbook,
penerimaan PSDI atas inisiatif ini merupakan pencapaian
yang signifikan dan tonggak penting untuk penguatan
pengelolaan perikanan skala kecil.
Secara keseluruhan, inisiatif logbook berhasil meningkatkan
kesadaran akan arti logbook nelayan dalam pengelolaan,
sejalan dengan pengembangan kapasitas untuk memantau
hasil tangkapan nelayan perikanan skala kecil. Implementasi
di masa depan membutuhkan dukungan dan advokasi
lebih lanjut, terutama kepada pengelola perikanan tingkat
provinsi yang mengawasi perikanan pesisir skala kecil.

PUSDATIN KKP

Verifikasi
& Validasi

ü

PROVINSI
(SILOPI)

Verifikasi
& Validasi

ü

Pemanfaatan
Data Logbook

Dit. PSDI – Direkturat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
PUSDATIN – Pusat Data dan Informasi KKP
SILOPI – Aplikasi Sistem Informasi Logbook Penangkapan Ikan
UPT – Unit Pelaksanaan Teknis / UPTD – UPT Daerah

UPT
UPTD
PELABUHAN PELABUHAN
PERIKANAN PERIKANAN

PENGUMPUL IKAN
PEDAGANG
SENTRA NELAYAN

NELAYAN
SKALA KECIL

Gambar 12. Model yang diusulkan untuk sistem pengelolaan logbook nelayan skala kecil.
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Penguatan Komnas Kajiskan: badan pembina ilmiah
perikanan untuk pengelolaan perikanan yang
tangguh dan adaptif
Oleh: Irna Sari
Komnas Kajiskan diresmikan pada tahun 2015 dengan
Peraturan Menteri KP no. 14/2005. Peraturan Menteri
KP no. 30/PerMen-KP2016 jo no. 35/2020 menjelaskan
tata kerjanya sebagai penasihat ilmiah yang bekerja dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tugas Komnas Kajiskan adalah memberikan masukan dan/
atau rekomendasi kepada Menteri KP tentang pengelolaan
perikanan dengan menyusun dan mengkaji hasil penelitian
dan kajian perikanan dari berbagai sumber. Termasuk di
dalamya adalah meninjau bukti ilmiah terbaik yang tersedia
untuk menentukan perkiraan batas tertinggi pemanfaatan
yang lestari (maximum sustainable yield – MSY) dan total
tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch – TAC)
untuk WPP di seluruh Indonesia.
Untuk menjalankan amanah tersebut, Komnas Kajiskan
memiliki lima tugas utama:
(1)

mengidentifikasi dan menelusuri data dan informasi
untuk penilaian stok;

(2)

sinkronisasi program nasional untuk penilaian stok
ikan;

(3)

memvalidasi dan mensintesis hasil penilaian stok
untuk memberikn informasi tentang MSY dan TAC
perikanan Indonesia;

(4)

meninjau implementasi kebijakan strategis yang
mewujudkan nilai MSY dan TAC; dan

(5)

mengevaluasi status eksploitasi perikanan di WPP.

Untuk mendukung tugas-tugas ini, Proyek USAID SEA
dan BRPL melibatkan beberapa anggota Komnas dalam
beberapa lokakarya tinjauan ilmiah terkait dengan
pengkajian stok yang didukung oleh Proyek. Konsultasi
teknis juga dilakukan dengan anggota Komnas pada
Oktober 2018 dan September 2019 di mana peneliti
BRPL mempresentasikan pendekatan, metodologi, dan
hasil pengkajian dengan data terbatas. Melalui kolaborasi
ini, berbagai pembelajaran dan rekomendasi diidentifikasi
untuk menguatkan sistem pengelolaan perikanan Indonesia.

Pertama, terungkap bahwa diperlukan protokol untuk
memastikan adanya proses tinjauan ilmiah yang kuat,
merinci mekanisme untuk proses pemilihan oleh
pengkaji, dan menguraikan kriteria untuk penilaian
yang memungkinkan tinjauan independen didasarkan
pada penilaian ilmiah yang obyektif. Hal ini termasuk
pertimbangan potensi konflik kepentingan atau peran
yang tumpang tindih, sebagaimana dialami oleh USAID SEA
bahwa beberapa peneliti yang terlibat dalam penyusunan
pengkajian stok juga anggota Komnas Kajiskan. Peran yang
tumpang tindih tersebut dapat menghambat independensi
dan objektivitas tinjauan, dan menimbulkan risiko umpan
balik yang bersifat subjektif dalam mengevaluasi hasil
pengkajian stok. Untuk menghindari hal tersebut, Komnas
Kajiaskan dapat melibatkan ilmuwan pengkaji stok
terkemuka di Indonesia dari berbagai perguruan tinggi
untuk mengatasi peran ganda anggota Komnas Kajiskan.
Kedua, protokol diperlukan untuk menguraikan prosedur
yang sesuai bagi anggota Komnas ketika meninjau dan
memberikan umpan balik untuk pengkajian stok. Untuk
kegiatan pengkajian stok yang didukung oleh Proyek
USAID SEA, para peninjau hanya memberikan umpan balik
langsung selama konsultasi, tanpa tinjauan sebelumnya atas
laporan, dan tanpa waktu yang cukup untuk benar-benar
mencerna dan menilai secara menyeluruh informasi yang
disajikan. Memastikan adanya proses tinjauan yang lebih
menyeluruh yang menyediakan waktu dan ruang yang cukup
bagi peninjau untuk mengkaji informasi secara memadai
dan merumuskan tanggapan, akan memungkinkan proses
tinjauan Komnas Kajiskan menjadi lebih menyeluruh dan
mendalam, dan mampu memberikan umpan balik dan
rekomendasi yang lebih kuat secara ilmiah.
Ketiga, agar Komnas dapat menjalankan tugas “mengkaji
implementasi kebijakan strategis yang mewujudkan angka
MSY dan TAC,” perlu adanya kejelasan tentang seberapa
luas amanat tersebut. Dalam pertemuan Proyek USAID
SEA, masukan yang diberikan oleh anggota Komnas
Kajiskan hanya terkait dengan pertimbangan penilaian
stok dan sistematika data. Misalnya, anggota Komnas
Kajiskan merekomendasikan restrukturisasi data untuk
memenuhi persyaratan minimal yang diperlukan untuk
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memperhitungkan praktik penangkapan ikan yang tidak
dilaporkan, dan merekomendasikan standarisasi metode
statistik untuk menganalisis CPUE. Rekomendasi semacam
itu penting dan valid untuk meningkatkan ketangguhan
penilaian stok, tetapi tetap terbatas pada pertimbangan
data ilmiah. Untuk benar-benar memenuhi mandat
meninjau ‘implementasi kebijakan strategis,’ ruang lingkup
pengkajian Komnas Kajiskan perlu diperluas untuk
mengevaluasi keefektifan langkah-langkah pengelolaan
yang dilaksanakan dan apakah kebijakan dan pengaturan
kelembagaan saat ini cukup untuk mencapai tujuan
perikanan berkelanjutan.
Evaluasi kinerja tersebut dapat dilakukan, misalnya, pada
RPP untuk ikan terbang (sesuai Keputusan Kementerian
Kelautan dan Perikanan no. 69/KepMen-KP/2016) atau
ikan tenggiri (sesuai SK Kementerian Kelautan dan
Perikanan no. 68/KepMen-KP/2016). Perluasan proses
tinjauan tersebut juga dapat diteruskan ke berbagai
strategi pemanfaatan yang dikembangkan di tingkat WPP
dan sub-WPP untuk kakap dan kerapu, tuna, teri, ikan
terbang, dan rajungan.
Terakhir, untuk lebih memajukan Komnas Kajiskan
sebagai badan penasehat ilmiah untuk Menteri, Komnas
Kajiskan dapat mempertimbangkan pengkajian stok ikan
di tingkat dan skala pengelolaan dan tata kelola yang
berbeda. Misalnya, pengalaman Proyek USAID SEA dalam

Pengumpulan data untuk penilaian
stok; mengukur dan menimbang
hasil tangkapan udang (Penaeidae
sp.) di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Foto: USAID SEA/Inayah

melakukan studi genetik untuk ikan kakap merah dan
kerapu di Maluku membantu mengidentifikasi wilayah unit
pengelolaan untuk stok ini, dan penilaian distribusi stok
pelagis kecil yang difaktorkan dalam struktur batimetri
laut untuk mengungkap skala stok lokal. Informasi tersebut
dapat digunakan untuk menginformasikan dan memandu
rekomendasi kebijakan desentralisasi pengelolaan
perikanan untuk stok lokal, dan apakah sediaan harus
dikelola di tingkat provinsi, WPP, atau nasional. Proses
seperti itu juga akan membantu memperjelas tugas
dan tanggung jawab bersama dari otoritas nasional dan
provinsi dalam mengelola perikanan. Perlu dicatat bahwa
pertimbangan skala pengelolaan yang tepat tersebut juga
memerlukan klarifikasi Omnibus Law Cipta Kerja (UU
no. 11/2020) yang mempengaruhi pengaturan kewenangan
untuk mengembangkan RPP dengan UU no. 23/2014.
Pada akhirnya, Komnas Kajiskan akan membutuhkan
alokasi anggaran yang memadai dan sumber daya manusia
dan teknis terkait agar dapat berfungsi secara optimal, dan
untuk memastikan pengelolaan perikanan berdasarkan
ilmu pengetahuan yang kuat untuk keberlanjutan, untuk
mendukung jutaan rumah tangga yang bergantung pada
sumber daya perikanan, saat ini dan di masa depan.
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CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN TEKNIS EAFM
Keberhasilan alur kerja EAFM di bawah Proyek USAID SEA diukur melalui tiga indikator. Semua target untuk EAFM
tercapai, atau melebihi ekspektasi.*

Target dan Hasil EAFM
Jumlah hektar wilayah yang penting secara
biologis berada dalam pengelolaan sumber
daya alam dengan menerapkan EAFM.

Target
0 ha
5.159.774 ha

Hasil tangkapan per upaya (CPUE) untuk
alat penangkap ikan dan lokasi yang dipilih

Target: Stabil
Tercapai
Stabil

Jumlah kapal
perikanan skala
kecil dan
menengah yang
tercatat
(terdaftar) atau
memiliki izin.

Melebihi

Target

22.501.015 ha

Melebihi

(Rata-rata
+14.75kg/hari/kapal)
= 100 kapal

1.200 kapal

1.639 kapal

* Jumlah hektar yang mengalamai perbaikan pengelolaan dengan menerapkan EAFM dihitung berdasarkan hal-hal berikut: (1)
sebaran/migrasi spesies pelagis kecil di kawasan antara Garis Weber dan Garis Lydekker (21.786.624 ha), (2) lokasi penangkapan ikan teri di Raja
Ampat, Papua Barat (75.593 ha), dan (3) lokasi penangkapan ikan terbang di Fakfak, Papua Barat (638.798 ha). Dua perikanan lagi yang menjadi
fokus di bawah Proyek USAID SEA – perikanan kakap dan kerapu di Maluku Utara dan Maluku – juga telah menetapkan batas ekologis (masingmasing 41.600 ha dan 33.800 ha), namun kawasan ini belum diperhitungkan dalam total luas untuk indikator ini, karena terletak di dalam kawasan
perikanan pelagis kecil yang ada dan sudah dihitung. Selain itu, perikanan yang didukung tetapi tidak ditargetkan untuk pengembangan strategi
pemanfaatan perikanan termasuk 404.921 ha untuk perikanan udang dan kepiting bakau di Sorong Selatan (338.000 ha) dan Bintuni (66.921 ha)
di Papua Barat, berdasarkan areal yang dialokasikan untuk WPP/wilayah pengelolaan penangkapan ikan tradisional di lokasi-lokasi ini; dan 261.156
ha perikanan multi-spesies di Raja Ampat, Papua Barat, berdasarkan gabungan wilayah yang dikelola di bawah hak pengguna teritorial untuk
perikanan dan suaka terkait di Raja Ampat yang didukung di bawah alur kerja lain dari Proyek USAID SEA.
Studi untuk menilai perubahan persen dalam CPUE dengan memeriksa perubahan dari waktu ke waktu dalam jumlah kilogram (kg) yang
didaratkan per hari per kapal, dari 2018 (data dasar/baseline) hingga akhir 2019/20 (studi perbandingan) dalam perikanan dan wilayah terpilih
berikut: (1) nelayan pancing ulur di Maluku Utara (Tidore) Kepulauan, Halmahera Selatan dan Pulau Morotai); (2) nelayan pukat cincin di Maluku
Utara (Halmahera Utara, Kepulauan Tidore, dan Halmahera Tengah); (3) nelayan pancing ulur di Maluku (Seram Timur, Maluku Tengah dan
Seram Barat); dan (4) nelayan perangkap lipat di Papua Barat (Sorong Selatan dan Teluk Bintuni). Data gabungan yang terungkap ini menunjukkan
perubahan keseluruhan rata-rata +14,75 persen dalam CPUE di seluruh lokasi, menunjukkan CPUE tetap ‘stabil’, karena setiap perubahan plus
atau minus 20 persen dianggap stabil karena variabilitas data dan durasi waktu yang singkat dari data set dinilai.
Jumlah kapal terdaftar dihitung berdasarkan tanda terima yang diverifikasi dari satu atau lebih dokumen berikut per kapal: (a) bukti dokumen registrasi (BPKP), (b) sertifikat registrasi kapal (Pas Kecil), atau (c) izin penangkapan ikan (Surat Izin Penangkapan Ikan – SIPI).

Masyarakat lokal di sekitar KKP Sorong Selatan di Papua Barat berkontribusi pada konsultasi publik tentang rencana
pengelolaan dan zonasi (RPZ) yang dijalankan oleh Proyek USAID SEA. Foto: USAID SEA/Christopher Rotinsulu

02
Membentuk dan
mengelola kawasan
konservasi perairan
secara efektif

32

_
^
!

Ibu kota provinsi
Lokasi KKP SEA USAID
WPP 715

MOROTAI !

_Manado
^

Laut Maluku

Diproduksi oleh SSIC.

LOKASI KKP DI BAWAH DUKUNGAN PROYEK USAID SEA DI WPP 715

Halmahera

_Ternate
^
MARE !
MAKIAN-MOTI !
GURAICI !

PA P UA
BARAT

WIDI !

_
^

Manokwari

MA L U K U
UTARA

Taliabu

SORONG
SELATAN

! SULA

Laut
Seram

BUANO

!

!

Buru

_
^

_
^

Ambon

TELUK !
BERAU

SAWAI

Seram

! LEASE

Papua

NUSALASI
KOON- !
! NEIDEN

! AY-RHUN
0

50 100

200 km

Laut B a n d a

Gambar 13. Lokasi KKP di bawah dukungan Proyek USAID SEA.
Proyek USAID SEA mendukung pembentukan dan
pengembangan 14 KKP di tiga provinsi target di WPP 715
(Gambar 13), dan desain dari Jejaring KKP di seluruh WPP
715.

kebutuhan spesifiknya. Semua KKP didukung untuk
ditetapkan batasnya secara resmi, dilindungi undangundang, dan diakui dalam rencana tata ruang laut provinsi
masing-masing.

Dukungan Proyek USAID SEA untuk implementasi efektif
pembentukan dan pengembangan KKP disediakan dari
tingkat nasional hingga lokasi.

Upaya berbasis lokasi di bawah pendekatan teknis
ini dilakukan dalam berbagai skala, terutama dalam
perancangan dan pengembangan Rencana Pengelolaan dan
Zonasi (RPZ) KKP di setiap lokasi. Instansi pemerintah
provinsi, kantor pemerintah kabupaten, masyarakat,
nelayan, dan entitas sektor publik dan swasta dilibatkan
di seluruh lokasi KKP. Persiapan pengelolaan di masingmasing KKP mencakup: pelibatan ekstensif masyarakat
lokal, pemangku kepentingan, dan pendukung konservasi;
pembentukan tim pengawasan dan pemantauan berbasis
masyarakat; dan pengembangan keterampilan dengan
lembaga desa, kabupaten dan provinsi untuk memahami,
merencanakan, dan memulai penerapan pengelolaan yang
efektif di setiap lokasi.

Di tingkat nasional, Proyek USAID SEA mendukung
peninjauan kerangka peraturan utama yang menghasilkan
rekomendasi untuk merampingkan dan menggabungkan
berbagai kebijakan yang mengatur pembentukan dan
pengelolaan KKP. Dukungan untuk Jaringan KKP mencakup
pengembangan sistem untuk desain dan implementasinya
serta manual pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan
untuk membangun keterampilan para pemangku
kepentingan utama di tingkat nasional, WPP, dan provinsi.
Selain itu, basis data pusat konservasi dibangun untuk
mendukung penelusuran dan konsolidasi data terkait
pembentukan dan pengelolaan KKP yang efektif di seluruh
Indonesia.
Di tingkat provinsi dan lokasi, dukungan terhadap 14 KKP
dalam portofolio Proyek USAID SEA disesuaikan dengan

Jika digabungkan, KKP dalam portofolio Proyek USAID
SEA mencakup 1.630.106 ha, di mana 142.189 ha
ditetapkan dalam zona larang ambil (termasuk 83.561 ha
dalam zona inti yang dilindungi sepenuhnya).
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PEMBELAJARAN PENTING DARI KEGIATAN PENDEKATAN
TEKNIS KKP
 Visi yang jelas, perencanaan yang kuat , dan
pengalaman luas yang didukung oleh sejumlah
peragkat pengembangan kapasitas standar, sistem
peringkat efektivitas nasional, dan model kerja
yang sukses telah memungkinkan Indonesia untuk
membuat langkah besar menuju tujuannya 32,5 juta
ha KKP pada 2030.
 Dari 23 juta hektar KKP yang dideklarasikan secara
resmi di Indonesia, hanya sekitar 15 persen yang
memenuhi tujuan pengelolaan dan konservasinya,
dan persentase cakupan zona larang ambil dalam
KKP masih jauh di bawah target untuk membangun
ketahanan di habitat kritis dan mempertahankan
perikanan.
 KKP merupakan penyang ga penting untuk
mengurangi risiko kegagalan sistem ekologi dan
memperkuat intervensi pengelolaan lainnya sambil
juga memberikan peluang untuk mengembangkan
pengelolaan perikanan, meningkatkan pembangunan
pariwisata, dan menciptakan manfaat sosial,
ekonomi, dan ekologi lainnya.
 Jaringan KKP sesuai dengan skala perencanaan
pengelolaan KKP provinsi.
 Masyarakat dan pemerintah kabupaten di Indonesia
memiliki peran besar dalam mendukung hasil
lingkungan. Keduanya dapat dimanfaatkan melalui
kebijakan yang memungkinkan secara kreatif di
tingkat nasional dan provinsi untuk mendukung
pembentukan dan pengelolaan jejaring KKP.

 Kolaborasi seputar pengumpulan data bisa efektif.
Sekalipun data terbatas dan tidak distandarisasi,
pengumpulan kumpulan data memungkinkan
pemahaman yang lebih baik tentang situasi
dan mengidentifikasi intervensi prioritas untuk
pengelolaan.
 Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan
kepemimpinan pemerintah provinsi sangat penting
untuk keberhasilan jangka panjang KKP di perairan
provinsi.
 Alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang
memadai untuk pengelolaan KKP sangat penting
untuk keberhasilan jangka panjang.
 Jaringan KKP yang terencana dengan baik
mendukung kesehatan sumber daya dan berbagi
pelajaran tentang tata kelola, perencanaan, dan
pengelolaan di seluruh jaringan.
 Dalam jangka pendek hingga menengah, KKP
yang dikelola secara efektif tidak selalu membawa
perbaikan kondisi biofisik. Fluktuasi kesehatan laut
yang lebih luas (seperti perubahan arus, pemanasan
laut, dan pengasaman) menyoroti bahwa KKP
adalah solusi lokal yang baik tetapi tidak menangani
masalah yang lebih luas yang perlu ditangani di
tingkat nasional, regional, dan bahkan global.

Halaman-halaman berikutnya menyediakan tiga studi kasus yang memberikan contoh beberapa pelajaran ini.

Studi Kasus KKP

Penyediaan data untuk perancangan KKP di WPP 715
Oleh: Asri Puji Lestari
Merancang dan mengembangkan KKP bergantung
pada ketersediaan data berbasis lokasi yang relevan
untuk menginformasikan dan memandu rancangan,
mengidentifikasi tujuan pengelolaan, dan menetapkan
mekanisme yang relevan dengan lokasi untuk pengelolaan
yang efektif. Wilayah laut yang penting (Marine area of
interest/AOIs) yang diidentifikasi dan diakui dalam rencana
tata ruang laut provinsi (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil – RZWP-3-K) mengikuti jalur proses
yang ditetapkan untuk menjadi KKP yang dikelola secara
efektif. Proses KKP mencakup serangkaian langkah dimulai
dengan inisiasi, kemudian pembentukan, diikuti dengan
pengembangan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dan
zonasi. Proses desain KKP melibatkan pemerintah provinsi,
masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
pendekatan kolaboratif. Pemangku kepentingan tersebut
seringkali diwakili oleh kelompok kerja (Pokja) KKP.
Di awal pembentukan KKP, tujuan pengelolaan yang
ditentukan dan kriteria desain yang ditetapkan harus
rasional dan dapat dicapai. Misalnya, kriteria perancangan
KKP umumnya bertujuan untuk melindungi 20 persen dari
setiap tipe habitat yang diwakili dalam KKP. Oleh karena
itu, informasi yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan
setiap habit at merupakan persyar at an st andar.
Sehingga, data spesifik bagi lokasi yang diperlukan untuk
perancangan mencakup data biofisik primer dan informasi
yang dikumpulkan dari pertemuan masyarakat dan
pakar. Data kemudian dikumpulkan, dianalisis, dievaluasi,
disempurnakan, dan pada akhirnya digunakan untuk
mengembangkan desain KKP yang optimal untuk wilayah
tersebut.

Namun demikian, untuk mendapatkan semua data
yang diperlukan dalam mendukung desain KKP sering
tantangan. Sebagai contoh, melindungi spesies ETP adalah
tujuan umum KKP yang didukung oleh Proyek, tetapi
data yang tersedia tidak cukup untuk menggambarkan
kriteria terukur untuk perlindungan spesies ETP tersebut.
Sebagian besar data tingkat lokasi yang dikumpulkan
oleh tim Proyek berkaitan dengan ekosistem dan habitat
kritis, seperti terumbu karang dan ekosistem terkait.
Sementara itu, bukti populasi lokal dugong, lumba-lumba,
paus, dan spesies terancam dan dilindungi lainnya perlu
didokumentasikan dan untuk mendapatkan data seperti itu
dibutuhkan survei khusus dan dalam jangka panjang. Oleh
karena itu, untuk memastikan perlindungan spesies yang
penting, kriteria desain yang didasarkan pada perlindungan
habitat primer diasumsikan akan memberikan semacam
perlindungan untuk spesies yang terancam punah dan
terancam punah.
Meskipun diidentifikasi ada kebutuhan data yang lebih
komprehensif dan spesifik untuk spesies, desain KKP
dapat dilanjutkan dengan data yang tersedia pada tahap
permulaan untuk memenuhi keterbatasan waktu dan
sumber daya untuk mengembangkan KKP. Kolaborasi
untuk mendapatkan data lebih lanjut untuk mendukung
perbaikan desain KKP dan mengoptimalkan pencapaian
tujuan melalui pengelolaan adaptif diantisipasi di masa
depan.
S e l a m a Proye k , mi t r a pe l ak s an a U S A I D S E A
mengumpulkan data di tiga provinsi fokus di WPP 715
untuk mendukung 14 KKP (Gambar 14). Data yang
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dikumpulkan dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi
lingkungan dan sosial ekonomi laut di KKP sasaran,
mengidentifikasi dan masalah konservasi, dan membuat
peta keanekaragaman hayati untuk menggambarkan
potensi bagi keputusan penetapan zonasi.
Data yang dikumpulkan dalam Proyek USAID SEA
memberikan informasi baseline yang lengkap tentang
kondisi terumbu karang, keanekaragaman ikan karang,
dan biomassa ikan dari 14 KKP dengan ekosistem terumbu
karang mendominasi 13 KKP, dan ekosistem mangrove
mendominasi 1 KKP. Data dasar ini berguna untuk
mengukur dampak dan efektivitas pengelolaan KKP dari
waktu ke waktu.

Pengumpulan data mengikuti protokol standar untuk
menentukan status biofisik lokasi sehingga data dapat
dengan mudah ditampung dan disimpan di Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Ahmadia dkk., 2013; USAID,
2020). Protokol pemantauan standar memungkinkan
pengkajian di masa depan, membantu mengisi kesenjangan
data geografis dalam sistem pemantauan LIPI, dan
menyumbangkan data ke jaringan penelitian internasional
yang mengumpulkan informasi tentang status terumbu
karang secara global untuk menginformasikan pengambilan
keputusan internasional, seperti Jaringan Pemantauan
Terumbu Karang Global (Global Coral Reef Monitoring
Network/GCRMN).

Mitra Proyek USAID SEA, Marine
Change, melakukan survei di bawah
air di habitat terumbu karang kritis di
Morotai, Maluku Utara. Foto: USAID
SEA/Alex Westover

MELESTARIKAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA
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TUJUAN PENGELOL A AN
DATA DIPANTAU
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Gambar 14. Sasaran KKP dan ketentuan data di seluruh portofolio Proyek USAID SEA.
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PEMBELAJARAN YANG DIPETIK DARI PROYEK USAID SEA
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“Saya pikir skala proyek yang bekerja dalam satu wilayah pengelolaan perikanan
di enam provinsi yang memperkuat pemerintah provinsi dan masyarakat lokal
dalam membangun KKP dengan dukungan pemerintah pusat belum pernah terjadi
sebelumnya di Indonesia dengan banyak penekanan pada penciptaan kondisi
pemungkin dan sistem pendukung untuk dampak konservasi laut yang langgeng.”
RILI DJOHANI
Direktur Eksekutif, Coral Triangle Center

PENEGAKAN HUKUM

PEMERINTAH NASIONAL

(Kemen KP, PSDKP, POLAIR, TNI-AL)

(Kemen KP)

} Arah kebijakan &
panduan pengelolaan
} Bantuan teknis
} Pelatihan
} Pemantauan efektivitas
pengelolaan
} Dukungan pendanaan

PEMERINTAH PROVINSI
(DKP)

MASYARAKAT SIPIL

}

}

} Perencanaan &
penganggaran
} Pengembangan badan
pengelola KKP
} Pengelolaan keseluruhan
} Menerapkan peraturan
pengelolaan
} Pemantauan & evaluasi
} Pelatihan
} Penelitian
} Pendanaan

} Pengawasan & penegakan
hukum
} Patroli
} Pelatihan untuk
pengawasan & kepatuhan
masyarakat
} Kesadaran masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN
KE DESA, MASYARAKAT
(DINAS PERIKANAN, PEMIMPIN
KOMUNITAS/KELOMPOK)

(UNIVERSITAS, LSM)

SEKTOR SWASTA
} Pengelolaan (sesuai kesepakatan dengan
pemerintah)
} Mendukung pengembangan masyarakat
} Pendanaan
} Upaya untuk penghasilan pendapatan
} Kesadaran komunitas
} Praktik perusahaan yang berkelanjutan/hijau
} Pelatihan
BLUD – Badan Layanan Umum Daerah
PSDKP – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pokdarwis – kelompok sadar pariwisata

MPA

}

}

}

} Pengorganisasian masyarakat
} Kesadaran masyarakat
} Mendukung pemantauan &
evaluasi
} Bantuan teknis
} Penelitian & pengembangan
} Pelatihan
} Dukungan pendanaan

KABUPATEN
} Pengorganisasian masyarakat
} Kesadaran masyarakat
} Memfasilitasi dan melatih bisnis
masyarakat
DESA
} Pokmaswas (pengawasan sehari-hari)
} Pengembangan dan pengelolaan usaha
milik desa (BUMDes)
} Pokdarwis (pariwisata berkelanjutan
berbasis masyarakat)

LEMBAGA DONOR
} Dukungan pendanaan (tidak
langsung/melalui mekanisme BLUD)
} Pelatihan
} Bantuan teknis
Pokmaswas – kelompok masyarakat pengawas
POLAIR - Polisi air
TNI-AL – Angkatan Laut Indonesia

Gambar 15. Pemangku kepentingan utama dan peran mereka dalam mendukung pengelolaan KKP.
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Kepemimpinan pemerintah
provinsi dalam membangun
dan mengelola KKP
Oleh: Rudyanto dan Anisa Budiayu
Berlakunya UU no. 23/2014 menempatkan kendali atas
seluruh perairan pesisir dan laut yang membentang ke arah
laut hingga 12 nm dari garis pantai di bawah kewenangan
pemerintah provinsi. Undang-undang baru ini menimbulkan
tantangan bagi pemerintah provinsi terkait pembentukan
dan pengelolaan KKP. Sebelum undang-undang ini, perairan
pesisir hingga 4 nm dari garis pantai berada di bawah
kewenangan pemerintah kabupaten. Sebagian besar KKP
di Indonesia terletak dalam radius 4 nm dari garis pantai,
dan oleh karena itu pengelolaannya menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten dan kota. Pada saat undang-undang
tersebut diberlakukan, pemerintah provinsi memiliki
keterlibatan yang minimum dalam pengelolaan KKP,
sehingga mereka tidak memiliki pengalaman, pengetahuan,
dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk
mengelola KKP yang telah ditetapkan. Selain mengambil
alih tugas pengelolaan yang ada, pemerintah provinsi juga
diharapkan untuk mendirikan KKP baru di perairan provinsi
mereka, sejalan dengan Visi KKP pemerintah 2030 untuk
memperluas cakupan KKP menjadi 32,5 juta ha, dari target
yang ada sekitar 23 juta ha.
Tim Proyek dan LSM mitra bekerja secara intensif dengan
DKP provinsi untuk menguatkan kapasitas provinsi
memenuhi tantangan pengelolaan KKP. Secara khusus, LSM
mitra memberikan bantuan teknis yang penting kepada
DKP ini untuk membanngun KKP baru di provinsi masingmasing. Namun, kemampuan dan keinginan beberapa
lembaga yang bekerja bersama kontraktor proyek dan
mitra LSM, beragam. Untuk DKP Maluku Utara, kerja
sama dengan LSM merupakan pertama kalinya dalam
konteks pelaksanaan proyek. Untuk bekerja sama secara
efektif, membangun kepercayaan dan pembelajaran
yang disyaratkan serta penyesuaikan diri membutuhkan
waktu. Sebaliknya, DKP Papua Barat dan Maluku memiliki
pengalaman sebelumnya bekerja dengan LSM dan lebih
siap terlibat dalam perencanaan dan kegiatan proyek sejak
awal. Kemauan dari semua provinsi ini sangat penting untuk
keberhasilan pelaksanaan berbagai aspek pembentukan dan
pengelolaan KKP.
Mengembangkan rencana pengelolaan dan zonasi untuk
KKP mengharuskan dinas perikanan membentuk kelompok
kerja. Di ketiga provinsi tersebut, ketua DKP mengundang
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“Proyek SEA, dengan mitra WWF
dan CTC, memberikan bantuan dan
dukungan yang luar biasa ... dari awal
KKP, hingga memberikan dukungan.”
IBU FATMAH S. RUMAGIA, S.PI, M.SI.
Kepala SubBagian Kelautan, Gugus Pulau VII DKP Maluku

perwakilan dari lembaga eksternal yang memiliki keahlian
terkait untuk berpartisipasi dalam kelompok tersebut.
UU no. 23/2014 juga mengatur kepala DKP provinsi untuk
memutuskan peta jalan untuk membentuk KKP dan langkah
selanjutnya untuk pengelolaan KKP (yaitu, alokasi anggaran,
pembentukan unit pengelolaan, dan staf). Namun, pedoman
nasional untuk pembentukan dan pengelolaan KKP sedang
ditingkatkan di bawah Visi KKP 2030 untuk mendukung
pengelolaan provinsi. DKP perlu memahami pedoman
nasional ini dan pedoman yang baru untuk memenuhi
protokol nasional dan memungkinkan legalisasi KKP di
bawah kerangka Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ketiga provinsi masing-masing mengambil pendekatan
yang berbeda dalam membentuk unit pengelolaan KKP. Di
Papua Barat, unit pengelolaan KKP yang baru digabungkan
dengan unit pengelolaan KKP yang ada untuk mengatasi
tantangan alih pengetahuan dan keterbatasan sumber daya
manusia. Di Maluku Utara, peraturan gubernur (PerGub
no. 37/2019) membentuk unit pengelolaan provinsi
dengan beberapa staf dan sumber daya awal. Sedangkan
di Maluku, Kepala DKP membentuk cabang DKP untuk
setiap gugus pulau, dengan mandat untuk mengelola KKP
di wilayah administratifnya. Efisiensi dan efektivitas relatif
dari pendekatan yang berbeda dalam membentuk unit
pengelolaan KKP ini harus dicatat selama beberapa tahun
mendatang untuk menentukan pendekatan mana yang
terbaik untuk pengelolaan KKP.
Proyek USAID SEA, mitra LSM, dan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk perwakilan masyarakat dari
lokasi KKP, dilibatkan selama perancangan, pengembangan, dan pembentukan KKP di tiga provinsi tersebut.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini terbukti
penting untuk memajukan pengembangan KKP dan menciptakan penerimaan dan dukungan bagi KKP selama proses
pembentukannya. Seiring waktu, keberhasilan pengelolaan
yang berbeda dapat dilihat dari efektivitas dan hasil pengelolaan KKP. Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan
KKP sangat bergantung pada alokasi anggaran dan sumber
daya provinsi serta kemauan dan kemampuan mereka
untuk bekerja sama dalam jangka panjang dengan mitra
sektor swasta, dinas pemerintah daerah, dan masyarakat.

PEMBELAJARAN YANG DIPETIK DARI PROYEK USAID SEA
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Mengembangkan jejaring KKP untuk lebih melindungi
keanekaragaman hayati di wilayah yang luas
Oleh: Noorafebrianie Minarputri
KKP adalah perangkat yang diakui dapat mendukung
perikanan dan konservasi keanekaragaman hayati laut
serta memelihara nilai ekonomi dan budaya masyarakat
pesisir. Jejaring KKP yang dirancang dengan hati-hati dan
dikelola secara efektif, yang terdiri dari KKP individu yang
dihubungkan dengan nilai-nilai ekologi, sosial ekonomi,
dan budaya, dapat meningkatkan kemungkinan KKP untuk
mencapai tujuannya. Sayangnya, kurangnya data ilmiah
dan informasi tentang suatu kawasan dapat menyebabkan
perancangan jejaring KKP atau KKP menjadi kurang optimal.
Pada tahun 2016, terdapat 14 KKP yang dicadangkan di
WPP 715, dengan luas gabungan sekitar 1,9 juta ha. KKP
ini sebagian besar berukuran kecil, didirikan di perairan
laut yang sebelumnya berada di bawah kewenangan
kabupaten (kurang dari 4 nm dari pantai) atau dalam
tahap pengembangan awal. Namun, lingkungan laut WPP
715 yang sangat beragam juga dimanfaatkan secara intens
untuk tujuan ekonomi internasional, nasional, dan lokal,
seperti jalur pelayaran, daerah penangkapan ikan tuna,
dan industri pariwisata bahari yang sedang berkembang.
Jejaring KKP untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman
hayati WPP 715 memerlukan perancangan yang baik
dan mempertimbangkan spektrum penggunaan wilayah
sepenuhnya. KKP yang ada perlu ditingkatkan, baik dengan
perluasan di tingkat lokasi atau melalui pengembangan
lokasi-lokasi baru di lokasi yang dipilih secara strategis,
untuk mengoptimalkan tujuan konservasi di seluruh WPP.
Kebutuhan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan yang luas dan multi guna ini
memicu dukungan Proyek USAID SEA untuk merancang
jejaring KKP yang terencana dengan baik di seluruh WPP
715. Rancangan jejaring KKP bertujuan untuk mendukung
pengelolaan perikanan, perlindungan keanekaragaman
hayati, dan penghidupan masyarakat, sekaligus melindungi
adat istiadat setempat dan berkontribusi pada tujuan
Indonesia dalam membangun hampir 10 juta ha KKP
pada tahun 2030. Wilayah jejaring KKP yang diusulkan
mencakup tiga provinsi, Maluku Utara, Maluku, Papua
Barat, yang merupakan wilayah kerja Proyek USAID SEA
dan tiga provinsi lainnya yang berada dalam perairan WPP
715 yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
Provinsi-provinsi ini mencakup sebagian besar perairan laut
Indonesia.

Pada tahun 2018, mitra Proyek USAID SEA The Nature
Conservancy (TNC) mengadakan serangkaian lokakarya
dan pertemuan di enam provinsi untuk merancang KKP
dan jejaring KKP di kawasan tersebut. Lokakarya tersebut
menetapkan tujuan SMART (spesifik, terukur, berorientasi
pada tindakan, relevan, dan terikat waktu –specif ic,
measurable, action-oriented, relevant, and time-bound) untuk
mengelola KKP dan merancang kriteria untuk memenuhi
tujuan tersebut. Data juga dikumpulkan dari tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten dan diverifikasi oleh para
ahli untuk mendukung rancangan desain jejaring KKP.
Pada akhirnya, 161 lapisan data dari berbagai sumber
digunakan untuk merancang jejaring KKP. Lapisan data
terdiri dari data biofisik (misalnya, terumbu karang, padang
lamun, hutan bakau, arus, gunung laut), data sosial ekonomi

“Salah satu pembelajaran paling
berharga yang kami pelajari adalah
bagaimana mengintegrasikan
pendekatan spasial yang berbedabeda untuk konservasi dan
pengelolaan laut (KKP, MSP dan
kawasan pengelolaan perikanan)
melalui desain jejaring KKP dengan
menggunakan ilmu pengetahuan dan
praktik terbaik dan terbaru. Pelajaran
yang didapat akan berguna untuk
desain jaringan KKP tidak hanya di
Indonesia, tetapi di seluruh dunia.”
DR. ALISON GREEN,
Ilmuwan Kelautan Senior, Tim Global TNC
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(misalnya, daerah penangkapan ikan, bangkai kapal, adat
istiadat tradisional setempat), ancaman terhadap kawasan
(misalnya, pertambangan, DF, perburuan telur penyu), dan
kegiatan pemanfaatan selain untuk konservasi (misalnya
pelabuhan, pertambangan, energi, jalur kabel bawah air).
Data yang dikumpulkan meliputi perairan provinsi (kurang
dari 12 nm dari pantai) dan perairan nasional (di luar batas
12 nm). Data dari proses tata ruang laut provinsi (RZWP3-K) juga digunakan, termasuk lapisan data KKP yang ada
dan potensi wilayah penting (area of interest – AOI).

Pembelajaran lain melalui pengembangan jejaring KKP ini
adalah pentingnya kualitas data dan ketersediaannya. Data
yang berkualitas sangat penting untuk perancangan KKP
yang efektif. Jika perancangan KKP direncanakan dengan
menggunakan data berkualitas rendah, tujuan konservasi,
keanekaragaman hayati, dan penghidupannya mungkin tidak
dapat tercapai. Sumber data berkualitas tinggi mencakup
basis data yang terus diperbarui, pengetahuan lokal dan ahli,
makalah penelitian yang relevan, dan kegiatan pengecekan
lapangan. Pengumpulan data time series merupakan upaya
pengambilan data berulang yang penting karena digunakan
untuk menilai dampak dan pencapaian yang ditetapkan, dan
untuk memperbarui atau meningkatkan KKP dan desain
jaringan KKP melalui pengelolaan adaptif.

Selama proses pengembangan jejaring KKP, diperoleh
pembelajaran yang terkait ke KKP dan pengembangan
jejaring KKP di masa depan.
Rancangan jejaring KKP WPP 715 mengidentifikasi 44
AOI untuk KKP yang mencakup area gabungan seluas
5.336.477 ha dan lokasi yang direkomendasikan harus
dihubungkan untuk melindungi biota migrasi (Gambar
16). Desain tersebut juga menyoroti area penggunaan
yang saling bertentangan, seperti gunung bawah laut yang
sangat direkomendasikan untuk perlindungan karena
fitur uniknya tetapi terletak di jalur pelayaran yang sibuk
atau mengalami intensitas penangkapan ikan yang tinggi.
Wilayah lain yang ditujukan untuk perlindungan terletak
di dalam atau berdekatan dengan pangkalan militer atau
area pertambangan. Proyek dengan cepat mempelajari
pentingnya mempertimbangkan kawasan multi guna pada
tahap desain untuk menyelaraskan penggunaan saat ini dan
penggunaan ruang bagi konservasi. Untuk banyak lokasi,
kawasan multiguna diadopsi melalui rencana zonasi yang
memungkinkan beberapa kegiatan pemanfaatan di kawasan
tertentu. Namun, aturan di zona multi guna perlu dihormati
oleh pemangku kepentingan dan penegakan terkait.
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Akhirnya, merancang jejaring KKP WPP 715 merupakan
langkah awal dalam proses pengembangan jejaring
termaksud, karena setelahnya tugas implementasi yang
lebih substansial tetap ada. Implementasi dari hasil
perancangan mengharuskan enam provinsi tersebut
untuk masing-masing membentuk unit pengelolaan KKP
yang bertanggung jawab atas KKP masing-masing. Setiap
unit membutuhkan pemahaman dan visi bersama untuk
mengelola KKPnya sebagai bagian dari jejaring. Mereka
harus memahami manfat berjejaring, yaitu anggaran dan
sumber daya bersama, pengetahuan dan data terkini,
berbagi kegiatan dan materi, dan saling melengkapi dalam
implementasi. Untuk mencapai visi bersama, Kementerian
Kelautan dan Perikanan harus membentuk badan koordinasi
jejaring KKP di tingkat nasional untuk memastikan jejaring
KKP dan sistem tata kelolanya dapat dilaksanakan.
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Gambar 16. Jejaring KKP dirancang untuk melindungi biota migrasi.
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CAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
Keberhasilan alur kerja KKP di bawah Proyek USAID SEA diukur melalui tiga indikator. Jumlah hektar yang menunjukkan kondisi biofisik yang membaik jauh melebihi harapan, sedangkan status biomassa terumbu dan jumlah hektar
yang mencapai ‘status efektivitas pengelolaan’ prasyarat berada di bawah target karena berbagai faktor, termasuk
waktu Proyek yang terbatas.*

Target dan Hasil KKP

Perubahan persentase dalam
biomassa ikan karang di
wilayah kawasan konservasi
perairan yang dipilih.

Jumlah hektar wilayah yang penting secara
biologi dan/atau sumber daya alam berada dalam
pengelolaan sumber daya alam menerapkan
pengelolaan KKP.

0%

Target
Stabil
-48% perubahan
rata-rata keseluruhan

Jumlah hektar wilayah yang penting secara biologis
menunjukkan perbaikan kondisi biofisik.

Target

Target

Melebihi

0 ha
0 ha

661.926 ha

1.377.519 ha

1.OOO ha

16.596 ha

* Biomassa ikan karang diukur di delapan KKP terpilih, membandingkan studi baseline pada 2016/18 dengan survei lanjutan pada 2020.
Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam biomassa di KKP Mare, biomassa ikan karang yang stabil di KKP Widi, Guraici dan Lease,
dan penurunan di KKP Morotai, Sula, Koon-Neiden dan Sawai. Survei dilakukan di zona larang ambil di KKP yang baru dibentuk ini, di mana
penegakan peraturan zona baru saja dilakukan. Selain itu, kehadiran sekelompok besar fusiliers di beberapa survei dasar (tidak ada dalam
survei lanjutan) diantisipasi berpotensi memiliki hasil yang miring. Meskipun demikian, perubahan rata-rata agregat secara keseluruhan adalah
minus 48 persen.
Jumlah hektar dengan pengelolaan yang lebih baik dihitung menggunakan sistem penilaian efektivitas pengelolaan KKP Pemerintah
Indonesia (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – EKKP-3-K). Perangkat ini memeringkat
status pengelolaan yang efektif berdasarkan serangkaian kriteria di lima tingkat, dari tingkat 1 (KKP dimulai) hingga tingkat 5 (KKP mandiri).
Di bawah Proyek USAID SEA, tujuannya adalah agar setiap KKP dalam portofolio proyek mencapai peringkat level 3, dengan skor 90. Dari 14
KKP dalam portofolio, tiga berhasil mencapai level 3 (90): KKP Widi di Maluku Utara (315.118 ha), KKP Berau (98.944 ha) dan KKP Nusalasi
di Papua Barat (247.864 ha). Wilayah spasial KKP ini telah digabungkan untuk menunjukkan total hektar yang dikelola dengan lebih baik. Dari
11 KKP yang tersisa, enam berhasil mencapai level 2, dan lima berhasil menyelesaikan semua kriteria untuk level 1. Tercatat bahwa pencapaian
peringkat level 3 dalam rentang waktu yang relatif singkat dari Proyek adalah ambisius. Selain itu, kriteria peringkat dalam EKKP-3-K tidak selalu
mencerminkan tingkat pengelolaan proaktif di lokasi tertentu, dan pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melakukan peninjauan atas penilaian
efektivitas, meluncurkan sistem yang direvisi untuk tahun 2021 dan seterusnya.
Jumlah hektar yang menunjukkan kondisi biofisik yang membaik dihitung berdasarkan luas (ha) zona larang ambil di KKP yang
didukung Proyek di mana kesehatan terumbu tetap stabil atau meningkat selama masa Proyek. Kesehatan terumbu ditentukan oleh persen
tutupan karang keras, dan dari delapan lokasi KKP yang disurvei, tujuh menunjukkan tingkat tutupan karang yang stabil atau meningkat dari
survei T0 (garis dasar/baseline) hingga survei T1.

Pemetaan perencanaan tata ruang laut (MSP) partisipatif di Papua Barat. Foto: USAID SEA/Ehdra Beta Masran

03
Mendukung
perencanaan tata
ruang laut untuk
pengelolaan yang
berkelanjutan
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Mengelola sumber daya pesisir dan laut secara efektif
memerlukan penerapan dan pemahaman mendalam
mengenai praktik-praktik pemanfaatan sumber daya
untuk menetapkan wilayah-wilayah mana yang sesuai
(atau tidak sesuai) untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
Perencanaan tata ruang adalah perangkat tata kelola
yang penting untuk mendefinisikan dan mengatur pola
penggunaan wilayah darat dan laut yang dipraktikkan
secara global.

Penataan ruang laut didefinisikan
dalam hukum Indonesia sebagai
“Suatu rencana yang menentukan
arah penggunaan ruang kawasan
perairan yang sesuai, dengan
penetapan struktur dan pola ruang
yang konsisten, yang memuat
kegiatan yang boleh dilakukan dan
tidak boleh dilakukan, serta kegiatan
yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin.”
(UU NO. 27/2007 dan UU NO. 1/2014)

Dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (no. 27/2007 jo no. 1/2014), provinsiprovinsi di Indonesia diberi mandat untuk membuat
rencana tata ruang laut atau Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di wilayah perairannya
masing-masing. Pada tahun 2015, Presiden Indonesia
semakin mendorong pengembangan perencanaan tata
ruang laut dengan diluncurkannya prakarsa pemerintah
“Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.”
Semua pemerintah provinsi wajib menyelesaikan rencana
mereka dan menetapkannya melalui Peraturan Daerah
(PerDa) sebagai mekanisme untuk mengelola wilayah
lautnya.

Pengembangan rencana t at a ruang memerlukan
pengumpulan dan analisis data fisik dan tematik yang
cukup banyak. Data ini kemudian direpresentasikan
secara spasial dan ditampilkan ke dalam 18 peta yang
berbeda. Pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan
terkait, yaitu perwakilan yang relevan dengan provinsi dari
pemerintah kabupaten, lembaga akademis, LSM, kelompok
nelayan, dll., menggunakan peta ini untuk mengkaji wilayah
potensi konflik pengguna dan penggunaan sumber daya,
mengidentifikasi yurisdiksi yang sesuai, serta melakukan
keputusan bersama mengenai kegiatan yang dapat diterima
dan tidak dapat diterima di lokasi dalam wilayahnya.
Proyek USAID SEA mendukung pengembangan rencana
tata ruang laut di tiga provinsi di WPP 715 selama
proses penyusunan RZWP-3-K. Proses tersebut dimulai
dari inisiasi termasuk pembentukan tim dan dukungan
pendanaan, sampai pengumpulan dan analisis data yang
mencakup kegiatan pemetaan partisipatif, survei lapangan,
analisis spasial, produksi peta, dan konsultasi, hingga
penyusunan laporan teknis RZWP-3-K dan peraturan
daerah, meninjau dokumen-dokumen ini melalui audiensi
publik, dan menyelesaikan menduproses kung adopsi
hukum dari rencana tersebut. Pelaksanaan awal rencana
tersebut didukung dengan kegiatan seperti sosialisasi
rencana, penerbitan keputusan pelaksanaan gubernur,
melakukan pengkajian lingkungan strategis, pembentukan
sistem pemantauan dan evaluasi, peningkatan kapasitas
staf teknis, dan pengembangan sistem lisensi dan perizinan
terkait untuk kawasan pemanfaatan.
Di setiap provinsi, pekerjaan Perencanaan Tata Ruang
Laut disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial,
dengan tingkat keterwakilan masyarakat yang tinggi dan
pengakuan atas pengaturan tenor tradisional di Maluku
dan Papua Barat dan perwakilan pemerintah lintas sektor
dan pelaksanaan tim di ketiga provinsi.
Di tingkat nasional, kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Laut mencakup pengembangan keterampilan untuk
perencanaan tata ruang, desain, dan implementasi
geoportal (SEANODE) untuk menyusun dan melacak
rencana tata ruang laut secara nasional dan berkontribusi
pada sistem pendukung pemantauan, untuk menyebut
beberapa di antaranya.
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PEMBELAJARAN UTAMA DARI PEKERJAAN PERENCANAAN
TATA RUANG LAUT
 Perencanaan Tata Ruang Laut penting untuk
negara kepulauan seperti Indonesia, di mana laut
mencakup sekitar 75 persen dari total wilayah
geografis. Dengan lebih dari 20 lembaga pemerintah
yang memiliki suatu bentuk pengawasan atas laut,
Perencanaan Tata Ruang Laut memungkinkan
kejelasan zona dan harmonisasi kebijakan dan
rencana pembangunan, mengurangi yurisdiksi yang
tumpang tindih di wilayah pesisir.
 Perencanaan Tata Ruang Laut memberikan
peluang bagi pemerintah provinsi, pembuat
kebijakan, pemerintah pusat, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk bekerja sama. Proses
perencanaan menjabarkan serangkaian langkah
yang memperhitungkan situasi unik setiap provinsi,
prioritas organisasi, dan integrasi di bawah satu
payung rencana induk untuk jangka menengah dan
panjang.
 Perencanaan Tata Ruang Laut memungkinkan
alokasi tata ruang, mengurangi konflik, dan
memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal
sementara meminimalkan kerugian dari sistem akses
terbuka (open access). Perencanaan Tata Ruang
Laut memungkinkan pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya untuk merencanakan masa
depan, terutama di daerah dengan pertumbuhan
populasi yang tinggi dengan konflik penggunaan
sumber daya yang timbul dari pembangunan
pariwisata, perkapalan, dan industri ekstraktif
tidak terbarukan (misalnya, penambangan pasir)

dan terbarukan (misalnya, perikanan).
 P r oye k m e n d a p a t k a n p e m b e l a j a r a n d a r i
bekerjasama dengan pemerintah provinsi; termasuk
manfaat dari memadukan praktik-praktik adat,
pelibatan para pemimpin lokal dan memberikan
waktu untuk membangun hubungan tersebut, serta
melibatkan masyarakat sipil lokal dan organisasi
berbasis masyarakat dalam proses perencanaan.
Masalah yang spesifik di suatu tempat seperti DF
juga dapat ditangani melalui Perencanaan Tata
Ruang Laut.
 Setelah rencana tersebut dibuat, perikanan dan
pengelolaan pesisir terpadu akan jauh lebih mudah
untuk diterapkan, dengan mengembangkan peran
dan kewenangan yang jelas serta menyelaraskan
berbagai rencana sektoral di bawah satu payung.
 Rencana tata ruang laut hanyalah tahap awal; begitu
diadopsi, perlu pemantauan dan pentaatan untuk
memastikan penerapannya, serta proses peninjauan
rutin.
 Kepemimpinan provinsi yang kuat dan dukungan
dari para pemimpin politik, pemerintah, organisasi
masyarakat sipil, dan pemimpin masyarakat dapat
membawa pada Perencanaan Tata Ruang Laut
efektif yang memandu dan mengintegrasikan
pembangunan berkelanjutan.
 Rencana tata ruang laut yang diadopsi dan
ditegakkan secara hukum akan menciptakan
lingkungan yang memberi peluang bagi intervensi
pengelolaan lainnya (KKP, perikanan, dll.) untuk
berhasil.

Halaman-halaman berikutnya memberikan dua studi kasus yang memberikan contoh dari beberapa pelajaran
ini.

Studi Kasus Perencanaan
Tata Ruang Laut

Perencanaan tata ruang laut: pembelajaran dari
Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat
Oleh: Wen Wen
Perencanaan Tata Ruang Laut bertujuan untuk mengurangi
konflik dalam penggunaan sumber daya laut. Perencanaan
tata ruang laut dapat digunakan sebagai mekanisme
pengelolaan kelautan untuk mengintegrasikan perikanan,
KKP dan penggunaan laut lainnya, dan menentukan alokasi
sumber daya laut.
Di bawah pilar Perencanaan Tata Ruang Laut, Proyek
USAID SEA mendukung Kemen KP dan Pemerintah
Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat untuk
melaksanakan perencanaan tata ruang pesisir dan laut
dengan menggunakan pendekatan zonasi terintegrasi.
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan
memperbaiki konservasi, memajukan pemanfaatan
sumber daya laut yang berkelanjutan, meningkatkan
produktivitas perikanan, menyediakan ketahanan pangan,
dan mendukung matapencaharian yang berkelanjutan di
wilayah laut di bawah kewenangan provinsi.
Di tingkat nasional, pekerjaan Perencanaan Tata Ruang
Laut berfokus pada upaya membantu pemerintah
dalam mengembangkan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi proses Perencanaan Tata Ruang Laut
atau RZWP-3-K. Tim USAID SEA juga mendukung
pengembangan portal informasi Perencanaan Tata Ruang
Laut (geoportal) daring yang disebut SEANODE untuk
meningkatkan transparansi dalam prosedur lisensi dan
perizinan untuk perairan provinsi. SEANODE dirancang
untuk menyimpan dan membuat informasi yang dapat

diakses terkait dengan zonasi provinsi untuk kawasan
konservasi dan perikanan, kawasan strategis, alur laut,
zona pemanfaatan umum, dan zona tenurial laut lokal.
Memasukkan tenurial kelautan lokal dalam geoportal
memastikan kawasan ini diakui oleh pemerintah setempat
dan pemerintah di tingkat nasional serta melindungi
peng gunaannya untuk kegiatan matapencaharian
berkelanjutan masyarakat setempat.
Di tingkat provinsi, Proyek USAID SEA mendukung
proses Perencanaan Tata Ruang Laut (RZWP-3-K)
untuk mengamankan lebih dari 8 juta ha KKP di seluruh
provinsi target. Dukungan teknis ilmiah yang transparan
memanfaatkan perangkat teknologi dan metode
perencanaan kolaboratif untuk melibatkan pemangku
kepentingan lokal, termasuk perwakilan masyarakat.
Sekitar 268.152 ha terumbu karang, 7.190 ha hutan
mangrove, dan 27.355 ha padang lamun dialokasikan
untuk perlindungan. Selanjutnya, strategi perlindungan
untuk spesies laut yang bermigrasi dan karismatik
diintegrasikan ke dalam rencana zonasi. Rencana tata
ruang laut yang dihasilkan mengalokasikan lebih dari 60
persen wilayah laut dan pesisir untuk perikanan tangkap
dan kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan
di perairan provinsi, dan mengakui sekitar 150.000 ha
wilayah pengelolaan laut setempat untuk memungkinkan
masyarakat hukum adat mengelola sumber daya mereka.
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Proyek USAID SEA memfasilitasi
Training of Trainers tentang
SEANODE di Jakarta, dihadiri oleh
staf Direktorat MSP KKP.
Foto: USAID SEA/Ndaru Prasetiyo

Proses Perencanaan Tata Ruang Laut mengatasi status
miskin-data di tiga provinsi dan anggaran pemerintah yang
terbatas untuk perencanaan melalui pendekatan pemetaan
partisipatif. Metode pemetaan ini terbukti sebagai alat
yang efisien untuk mengumpulkan dan menyusun data dan
sangat penting untuk keberhasilan proses Perencanaan Tata
Ruang Laut. Pemetaan partisipatif juga menggarisbawahi
pentingnya memiliki sumber daya untuk melakukan
pekerjaan semacam itu; diantisipasi bahwa sumber daya
akan menjadi hal terpenting untuk pendekatan pemetaan
3D yang diharapkan di masa depan untuk Perencanaan
Tata Ruang Laut. Komunikasi intensif dan partisipasi aktif
dari para pemangku kepentingan setempat mempercepat
perancangan rencana zonasi, seperti halnya kegiatan
membangun kepercayaan.

Karena Perencanaan Tata Ruang Laut di Indonesia pada
prinsipnya merupakan pendekatan top-down, bimbingan
dari pemerintah pusat merupakan faktor penting dalam
mempercepat produksi akhir rencana melalui kerja sama
yang erat dengan pemerintah provinsi dan pemangku
kepentingan lokal.
Pendekatan terintegrasi dari perencanaan hingga penerapan, dengan kerangka kerja dukungan yang menyeluruh,
merupakan pendekatan Perencanaan Tata Ruang Laut
yang ideal. Pada saat yang sama, tak kalah pentingnya,
memastikan provinsi mengalokasikan sumber daya untuk
melaksanakan rencana setelah disetujui.

MELESTARIKAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA
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Gambar 17. Peta Perencanaan Tata Ruang Laut akhir untuk Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 18. Peta Perencanaan Tata Ruang Laut akhir untuk Provinsi Maluku.

MELESTARIKAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA
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Gambar 19. Peta Perencanaan Tata Ruang Laut akhir untuk Provinsi Papua Barat.

PEMBELAJARAN YANG DIPETIK DARI PROYEK USAID SEA
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Mengintegrasikan hak adat pesisir ke dalam
undang-undang provinsi untuk Rencana Tata Ruang
Perairan Papua Barat
Oleh: Christovel Rotinsulu dan Wen Wen
Di Provinsi Papua Barat, sekitar 67 suku bangsa yang
berbeda tinggal di wilayah pesisir. Adat daerah yang
telah dipraktekkan oleh suku-suku ini selama berabadabad dihormati di bawah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memelihara
nilai-nilai budaya dalam sistem pemerintahan modern
(Undang-Undang Dasar Nomor 1945 yang diamandemen
pada tahun 2002, untuk pasal 18B, 281). Perubahan
Undang-Undang no. 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (UU no. 1/2014) memasukkan hak
masyarakat adat untuk menjalankan kewenangan atas
pengelolaan sumber daya alam mereka (termasuk sumber
daya laut) di dalam wilayah adat.
Pemerintah provinsi Papua Barat menggunakan proses
partisipatif untuk merancang rencana tata ruang laut
mereka dan memastikan tata kelola sumber daya pesisir,
laut, dan pulau-pulau kecil di seluruh Papua Barat
(mengikuti peraturan Kemen KP no. 23/PerMen-KP/2016
untuk panduan teknis). Pemerintah provinsi mengakui
ketergantungan suku-suku tersebut pada sumber daya
laut dan pesisir untuk mata pencaharian dan penghidupan,
serta hak mereka untuk memanfaatkan sumber daya
mereka tanpa memerlukan izin.
Proses Perencanaan Tata Ruang Laut dimulai dengan
pembentukan satuan gugus tugas (Satgas) provinsi Papua
Barat, yang diresmikan dengan Surat Keputusan Gubernur
(SK Gub). Satgas ini terdiri dari pejabat dari instansi
pemerintah provinsi, LSM, akademisi, dan kementerian
terkait di tingkat nasional. Gugus tugas memimpin proses
pengintegrasian kawasan dengan hak adat eksklusif ke

dalam rencana tata ruang laut melalui serangkaian Langkah
sebagai berikut:
(1)

Mengidentifikasi masalah dan konflik tata batas wilayah adat melalui proses pemetaan partisipatif lokal

(2)

Menghubungkan kearifan lokal, ilmu pengetahuan
modern, dan kebijakan

(3)

Mengintegrasikan sistem pengetahuan melalui negosiasi dengan kelompok adat setempat

(4)

Menyetujui keputusan tentang alokasi ruang dan
atribut terkait hak adat (Misalnya, proses negosiasi
membuahkan hasil ketika perwakilan adat setuju
bahwa pengakuan atas wilayah mereka harus konsisten dengan hukum yang ada dan bahwa pemilik hak
adat harus mendukung program investasi apa pun.)

(5)

Menerjemahkan hak dan kewajiban masyarakat adat
ke dalam narasi kebijakan (representasi masyarakat
adat dalam narasi hukum ini merupakan langkah penting, menghasilkan 16 alokasi berbeda untuk kepentingan masyarakat adat yang diakui selama proses
Perencanaan Tata Ruang Laut.)

(6)

Pengesahan proses di DPRD provinsi, di mana pengakuan hak adat dalam peraturan Perencanaan Tata
Ruang Laut provinsi mendapat dukungan kuat dari
anggota DPRD dan pada akhirnya menghasilkan
pengakuan hukum atas wilayah masyarakat yang
berada dalam pengelolaan adat (PerDa no. 13/2019).

“Masyarakat - melalui pemimpin adat, perempuan, pemimpin suku, dan kepala desa
- berharap proyek ini dapat membantu kita meningkatkan taraf hidup di masa depan.
Karena sumber daya laut adalah kebutuhan kita, anak-anak dan cucu kita; kita perlu
memahami bagaimana melindungi lingkungan pesisir.”
DEKLARASI ADAT MASYARAKAT IMEKKO 2018
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Rencana tata ruang laut yang dihasilkan memberikan hak
eksklusif kepada penduduk pesisir Papua Barat untuk
memanfaatkan wilayah adat mereka hingga 12 nm dari
garis pantai tanpa memerlukan izin, kecuali wilayah di mana
inisiatif pengelolaan ada di bawah peraturan pemerintah
lainnya. Masyarakat adat setempat diberi kewenangan
untuk mendukung setiap kegiatan komersial yang diusulkan
oleh perusahaan swasta di dalam wilayah adat mereka,
dengan izin masyarakat diperlukan sebelum proposal dapat
diserahkan kepada otoritas provinsi.

Studi kasus ini menyoroti kemungkinan pengakuan hak
adat dan perwalian masyarakat dalam perencanaan
provinsi di bawah kerangka hukum yang ada. Proses
tersebut membutuhkan pelibatan yang baik dengan
para pemimpin adat dan memerlukan waktu untuk
membangun hubungan tersebut. Perencana tata ruang
laut perlu memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk melakukan kegiatan ini secara efektif dan perlu
menyadari pentingnya menunjukkan rasa hormat kepada
masyarakat di setiap tahap proses, untuk menghindari dan
menyelesaikan konflik dan mempromosikan penerimaan,
dukungan, dan kepatuhan terhadap rencana yang diusulkan
di masa depan.

. Image©

Upacara deklarasi adat untuk
konservasi kawasan Imekko
melalui sasi di Sorong Selatan,
Papua Barat, pada Agustus 2018.
Foto: USAID SEA/Ugi Sugiarto
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CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN TEKNIS
PERENCANAAN TATA RUANG LAUT
Keberhasilan alur kerja Perencanaan Tata Ruang Laut di bawah Proyek USAID SEA diukur dengan satu indikator yang
berkaitan dengan jumlah keseluruhan hektar Perencanaan Tata Ruang Laut di setiap provinsi. Proyek USAID SEA
secara efektif mencapai dan bahkan sedikit melampaui targetnya. *

Target dan Hasil RENCANA TATA RUANG LAUT

Target

Jumlah hektar wilayah yang penting secara
biologi berada dalam pengelolaan sumber
daya alam menerapkan Penataan Ruang
Laut.

17.199.246 ha
0 ha

Tercapai

17.312.391 ha

* Metrik ini didasarkan pada luas keseluruhan perairan provinsi yang ditetapkan melalui rencana tata ruang laut, sebagai berikut:
Rencana Tata Ruang Laut Maluku Utara = 7,942,405 ha
Rencana Tata Ruang Laut Maluku = 2,093,933 ha
Rencana Tata Ruang Laut West Papua = 7,276,052 ha
TOTAL gabungan = 17,312,391 ha

Kelompok Pengawas Berbasis Masyarakat (Pokmawas), Pasukan Leawana, sedang berpatroli di Kawasan Konservasi
Perairan (KKP) Koon, Seram Timur, Maluku. Foto: USAID SEA /Farhan Ramadhani

04
Memajukan proses
penegakan hukum
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“Arti penegakan hukum kelautan dan perikanan yang dipegang KKP lebih luas
dari sekedar pemberian sanksi hukuman. Penegakan juga mencakup aspek
kepatuhan, yaitu upaya meningkatkan kesadaran akan peraturan dan menormalkan
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”
IR. M. EKO RUDIANTO, M.BUS.IT.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Maritim

Dampak dan keberhasilan sistem pengelolaan laut dan
pesisir (seperti EAFM, KKP, dan Rencana Tata Ruang Laut)
bergantung pada pengguna sumber daya dan masyarakat
yang lebih luas yang mematuhi pembatasan dan peraturan
yang berlaku. Penegakan hukum laut dan pesisir di
Indonesia sering terhambat oleh kurangnya sumber daya
dan kapasitas, kebijakan yang rumit, dan banyak lembaga
dengan tanggung jawab yang saling bertautan dan peran
ganda yang harus dimainkan. Budaya yang berbeda juga
memperumit penegakan hukum karena konfrontasi
biasanya tidak disukai, terutama dalam komunitas yang
terkait. Selain itu, lembaga penegak hukum umumnya
menganggap pelanggaran hukum dalam kegiatan perikanan
dan pelanggaran lingkungan sebagai prioritas yang lebih
rendah daripada pelanggaran hukum lainnya.
Biasanya ada dua pendekatan untuk penegakan hukum:
(1)

penegakan keras hukum yang ada, termasuk penangkapan, kutipan, hukuman, dll. (Diterapkan terutama
pada kasus-kasus prioritas seperti penangkapan ikan
dengan dinamit atau kegiatan penangkapan ikan ilegal
yang merusak lainnya)

(2)

penegakan halus, atau ‘low key’, (diterapkan dalam
banyak situasi untuk mempromosikan pencegahan
dan kepatuhan melalui pendidikan, penggunaan
insentif, penjangkauan masyarakat, dll.)

Proyek USAID SEA bekerja pada berbagai skala di kedua
pendekatan ini.

Secara nasional, upaya difokuskan untuk mendukung adopsi
dan peluncuran Port State Measures Agreement (PSMA),
perjanjian internasional yang mengikat untuk menargetkan,
menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan IUU
dengan mencegah kapal IUU menggunakan pelabuhan
untuk mendaratkan hasil tangkapannya (diratifikasi oleh
Indonesia pada tahun 2016). Kerangka kerja juga dirancang
untuk memajukan, memberdayakan, dan melatih relawan
melalui kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) dan
sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas).
Di tingkat provinsi, Proyek USAID SEA mendukung
masyarakat untuk membentuk 38 pokmaswas baru
dan memperkuat kapasitas pokmaswas di tiga provinsi
prioritas. Dukungan yang berikan disesuaikan untuk
masing-masing kelompok. Dukungan tersebut termasuk
upaya pemanfaatan materi dan pendanaan operasional
serta memberikan pelatihan kepada anggota masyarakat
dalam hal pemantauan, pengawasan, pengumpulan bukti,
dan pelaporan. Kemitraan dikembangkan di seluruh lokasi
di antara pokmaswas dan polisi setempat, petugas penegak
hukum, dan pengadilan kabupaten dan provinsi untuk
meningkatkan kerja sama. Kegiatan pengawasan berbasis
masyarakat telah berhasil melaporkan pelanggaran dan
penangkapan di beberapa lokasi.
Karena ancaman DF (destructive f ishing) terhadap
perikanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mata
pencaharian yang berkelanjutan, Proyek USAID SEA juga
mengembangkan rencana aksi provinsi untuk mengurangi
praktik DF. Pelajaran yang didapat dari rencana provinsi
ini dibagikan di tingkat nasional untuk memandu dan
menginformasikan kepada provinsi lain di seluruh Indonesia
dalam mengatasi ancaman terhadap lingkungan laut dan
pesisir yang semakin meluas.
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PEMBELAJARAN PENTING DARI KEGIATAN PENEGAKAN
HUKUM
 Penegakan hukum yang efektif adalah bagian sangat
penting untuk mencapai tata kelola perikanan dan
KKP yang baik. Proyek USAID SEA membuat
langkah luar biasa dalam memperkuat penegakan
hukum di provinsi-provinsi fokusnya dalam WPP
715 melalui pembangunan sinergi antara semua
pelaku terkait. Namun masih ada kebutuhan dan
peluang untuk memanfaatkan pembelajaran Proyek
untuk menguatkan kebijakan dan lingkungan yang
mendukung penegakan hukum laut dan pesisir,
tidak hanya di WPP 715 tetapi di seluruh Indonesia.
 Penegakan hukum laut dan pesisir di Indonesia
sering terhambat oleh kurangnya sumber daya dan
kapasitas, kerangka kerja kebijakan yang kompleks,
banyak lembaga yang memiliki tanggung jawab yang
saling tumpang tindih, dan pengakuan lembaga
penegak hukum yang umumnya berprioritas rendah
akan urgensi memerangi kejahatan perikanan.
 Dalam pengembangan kebijakan baru atau
peraturan daerah yang memengaruhi penggunaan
sumber daya , kepemilikan dan kepatuhan
pemangku kepentingan dapat dipupuk melalui
keterlibatan antara pembuat kebijakan dan
konstituen mereka, dan keterlibatan awal
masyarakat dalam diskusi kebijakan. Kebijakan
dan peraturan yang memasukkan konteks lokal
dan mempertimbangkan kebutuhan komunitas
nelayan akan mata pencaharian alternatif yang
layak cenderung mendapatkan dukungan lokal,
pragmatis, serta lebih dapat dilaksanakan sendiri.

 Kepercayaan, keterlibatan, dan kepemimpinan dari
masyarakat, pemerintah kabupaten dan provinsi,
dan organisasi masyarakat sipil adalah kunci sukses
dalam penerapan kebijakan dan hukum. Ketika
dikaitkan dengan KKP dan intervensi pengelolaan
perikanan, keterlibatan masyarakat melalui
lembaga lokal dan pembentukan kelompok seperti
pokmaswas menjadi penting dalam memastikan
penegakan dan kepatuhan.
 Efektivitas sistem penegakan lokal di Indonesia
bergantung pada keterlibatan kabupaten dan
masyarakat, yang membutuhkan pendelegasian
kewenangan dari pemerintah provinsi ke dinas
perikanan kabupaten, mengintegrasikan siswasmas
ke dalam tata kelola desa, dan memastikan semua
pihak memiliki akses kepada sumber daya untuk
penegakan hukum jangka panjang melalui alokasi
pendanaan rutin.
 Upaya penegakan hukum membutuhkan intervensi
di seluruh rangkaian kegiatan penegakan hukum,
dari upaya pengawasan hingga bekerja dengan
peradilan dan pembuat kebijakan nasional. Untuk
mendapatkan dampak yang berarti, upaya untuk
mengatasi penangkapan ikan ilegal merupakan
upaya kolaboratif dan terintegrasi di berbagai
lembaga di semua tingkat pemerintahan, dan
antara pemerintah dan semua yang bekerja di atau
bergantung pada sektor kelautan.

Halaman-halaman berikutnya memberikan dua studi kasus yang memberikan contoh dari beberapa pelajaran ini.

Studi Kasus
Penegakan Hukum

Mengurangi penangkapan ikan yang merusak di
tingkat provinsi
Oleh: Christiana Yuni Kusmiati
Penangkapan ikan yang merusak (DF) diakui sebagai
ancaman yang cukup besar bagi pengelolaan sumber
daya perikanan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan
WPP 715, yang memandu bantuan teknis yang diberikan
kepada Kemen KP oleh Proyek USAID SEA. Penilaian
awal DF di WPP 715 yang mengidentifikasi 120 area yang
rentan terhadap praktik DF di seluruh wilayah, dilakukan
oleh Proyek USAID SEA dengan provinsi mitra: Maluku,
Maluku Utara, dan Papua Barat, serta Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kemen
KP (PSDKP). Mengingat risiko yang ditimbulkan oleh praktik
ilegal ini terhadap kesehatan ekosistem, sumber daya ikan,
dan kesejahteraan masyarakat nelayan, mengurangi praktik
DF menjadi prioritas Proyek dari 2018 hingga 2020.
Karena tanggung jawab untuk peningkatan kesadaran
DF, pengawasan, pelarangan, investigasi, penuntutan, dan
denda ada di berbagai pihak, mencapai hasil yang efektif
dalam proses ini dapat menjadi tantangan. Proyek USAID
SEA bertujuan untuk mencapai tiga target yang mengakui
kepentingan bersama dari pihak-pihak terkait di tingkat
provinsi dan masyarakat dan mempertimbangkan program
dan target mereka untuk mengurangi praktik DF. Target
tersebut adalah (lihat Gambar 20):
(1)

memperkuat sinergi antar lembaga yang memainkan peran penting dalam menangani DF di tingkat
provinsi;

(2)

menyediakan pedoman bagi semua pihak untuk
melaksanakan upaya penanggulangan DF secara
sistematis, komprehensif, dan terintegrasi serta saling melengkapi; dan

(3)

membangun kepatuhan sukarela melalui peningkatan
kesadaran hukum dan dampak signifikan dari praktik
DF pada penghidupan masyarakat dan perikanan.

Ketiga target ini diterjemahkan ke dalam intervensi
programatik untuk memperkuat kebijakan (strategi dan
rencana kerja kolaboratif), koordinasi dan komunikasi,
kapasitas deteksi dan pemantauan, dan sistem data.
Dengan menggunakan rancangan program ini, Proyek
USAID SEA mengembangkan rangkaian kegiatan lima
langkah di setiap provinsi.
(1)

Melakukan pengkajian DF di tingkat provinsi (melibatkan Tim USAID SEA, bersama anggota Forum
Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
yaitu DKP, Polisi Perairan, TNI AL, Kejaksaan,
Kehakiman, dan PSDKP; bekerja sama dengan
Pokmaswas, daerah LSM, dan universitas).

(2)

Memperkuat koordinasi antara penegak hukum
dan pokmaswas melalui pertemuan, pelatihan, dan
platform WhatsApp Group untuk meningkatkan
efektivitas sistem deteksi DF. Melalui fasilitasi ini,
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“Perairan Indonesia mencakup wilayah yang sangat luas, dan dengan sumber daya
manusia serta fasilitas yang terbatas untuk memantaunya, sangat penting bagi kita
untuk memperkuat ketahanan upaya pengawasan di lapangan melalui siswasmas dan
pokmaswas. Kita bergantung pada masyarakat untuk menjaga lingkungan laut.”
IR. SUHARTA, M.SI.
Direktur Pengawasan Pengoperasian Kapal, PSDKP

AREA INTERVENSI
KEBIJAKAN

KOORDINASI
KAPASITAS
DETEKSI dan
PEMANTAUAN

KELUARAN DAN HASIL
YANG DITARGETKAN
SINERGI

Memperkuat sinergi antar instansi yang berperan
penting untuk menanggulangi penangkapan ikan yang
merusak (DF) di tingkat provinsi

PERANGKAT PEMANDU
Membantu memberikan pedoman bagi semua pihak
untuk melaksanakan upaya penanggulangan secara
sistematis, komprehensif, terintegrasi dan saling
melengkapi satu sama lain

KEPATUHAN SUKARELA

SISTEM DATA

Membantu membangun kepatuhan sukarela
berdasarkan kesadaran akan hukum dan dampak
signifikan dari praktik DF pada mata pencaharian
masyarakat dan perikanan mereka

Gambar 20. Rancangan programatik untuk membantu pengentasan penangkapan ikan yang merusak di tingkat
provinsi.
pokmaswas dapat berhubungan dengan penegak
hukum dan memberantas DF.
(3)

Pelatihan 38 pokmaswas dan lebih dari 300 SEA
Champion (agen perubahan) tentang identifikasi
ikan yang ditangkap dengan metode DF, praktik DF,
dampak DF, ketentuan hukum tentang DF, serta
proses pelaporan DF. Bagian dari pekerjaan ini melibatkan kelompok perempuan untuk mengenali ikan
yang ditangkap oleh DF untuk tidak membelinya
untuk konsumsi rumah tangga dan mensosialisasikan
masalah DF kepada masyarakat yang lebih luas.

(4)

Memperkuat pemantauan berbasis masyarakat dan
mendorong upaya inisiasi sistem pencatatan dan penanganan insiden DF di tingkat desa dengan memberdayakan pokmaswas dan perangkat desa.

(5)

Bekerja di tingkat provinsi untuk memastikan upaya
penanggulangan DF terus berlanjut sebagai prioritas kebijakan, didukung oleh program, sumber daya

manusia, dan alokasi anggaran yang tersedia. Langkah
ini termasuk membantu pemangku kepentingan
provinsi untuk memastikan bahwa penanganan DF
menjadi indikator dalam kebijakan utama provinsi
dalam peraturan daerah dan gubernur.
Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, upaya penanggulangan
DF mengalami kemajuan dan tercermin dari beberapa
capaian penting, yaitu:
• Pemberantasan DF diadopsi sebagai indikator kinerja
utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah
• Daerah (RPJMD) Maluku Utara 2020 –2024, yang
memastikan ketersediaan program dan anggaran yang
berkelanjutan dan mengukur keberhasilan upaya ini.
• Proses pengembangan peraturan gubernur tentang
‘Rencana Aksi Provinsi untuk Mengurangi Penangkapan
Ikan yang Merusak’ telah dimulai di ketiga provinsi.
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• Satgas Penanganan DF dibentuk di Provinsi Maluku.
• Forum Koordinasi Kejahatan Perikanan yang direvitalisasi telah berkembang di Maluku Utara dan Papua
Barat, dengan fokus prioritas pada pemberantasan DF.
• Dinas perikanan kabupaten, yang keterlibatannya dalam
pemberantasan DF telah dihapus berdasarkan UU no.
23/2014, kembali terlibat aktif dalam pemberantasan DF.
• Mekanisme pencatatan data insiden DF di tingkat desa
dimulai dengan dukungan pokmaswas dan aparat desa.
• Keberhasilan kolaborasi antara pokmaswas dan aparat
penegak hukum di kawasan Kayoa, Halmahera Selatan,
Maluku Utara menghasilkan penetapan sanksi DF bagi
pelaku.
Capaian ini diraih sebagian karena kepentingan yang
sama ant ara pemerint ah dan Proyek USAID SE A
dalam menangani DF, sehingga dukungan bagi proyek
untuk melakukan intervensi berjalan dengan lancar.
Secara nasional, pengentasan DF menjadi prioritas
kebijakan dan indikator kinerja untuk KKP dan Polisi
Air, serta minat yang besar muncul di tingkat lokal, yaitu

Penangkapan ikan dengan racun
merusak karang dan lingkungan laut.
Foto: CTI PEW/T Reed

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Selain itu,
memfasilitasi pendekatan perencanaan strategis untuk
mengintegrasikan upaya penanganan DF di lembaga di
setiap lokasi menghasilkan optimisme di tingkat provinsi
bahwa pengurangan DF merupakan tujuan penerapan
yang realistis. Mengintegrasikan upaya penanggulangan
DF di tingkat desa dan mengembangkan program mata
pencaharian alternatif bagi para nelayan, termasuk
mantan pelaku DF, juga merupakan elemen penting dari
kegiatan tersebut. Keberhasilan yang lebih besar terlihat
ketika Kementerian Pemberdayaan Desa dan Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dilibatkan sejak awal.
Pelajaran ini menyoroti pentingnya integrasi di antara
berbagai instansi pemerintah dan tingkat pemerintah
untuk mengatasi DF. Keterlibatan lembaga desa untuk
mendorong pengembangan usaha kreatif dan memfasilitasi
pelaku DF merupakan hal yang sangat penting untuk
keberhasilan intervensi. Masyarakat nelayan membutuhkan
mata pencaharian alternatif yang layak untuk menghindari
praktik DF yang sebaliknya dapat menjadi sumber
pendapatan utama mereka. Diharapkan pembelajaran
ini dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak dalam
pemberantasan DF di Indonesia kedepannya.
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Membangun kembali sistem pengawasan berbasis
masyarakat di Indonesia
Oleh: Christiana Yuni Kusmiati
Pada tahun 2014, pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan di Indonesia mengalami perubahan drastis dengan
diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Daerah
(no. 23/2014), yang mengalihkan tanggung jawab fungsi
pengawasan di perairan pesisir hingga 12 nm dari pantai ke
pemerintah provinsi. Tanggung jawab baru ini menimbulkan
tantangan bagi DKP provinsi, karena peningkatan beban
kerja yang tidak didukung oleh peningkatan sumber daya
keuangan, personil, atau infrastruktur yang sepadan untuk
menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik.
Meskipun ada kerangka peraturan yang melarang praktik
ilegal dan DF di seluruh Indonesia, tidak ada sumber daya
yang tidak memadai di semua tingkat kewenangan untuk
melakukan upaya pengawasan dan penegakan hukum pada
skala yang tepat yang diperlukan untuk memitigasi kegiatan
DF. Tidak mengherankan, berbagai ancaman terhadap
sumber daya kelautan dan perikanan telah muncul di
perairan provinsi, dan kinerja fungsi pengawasan yang
kurang optimal telah menimbulkan kekhawatiran yang
cukup besar bagi Kemen KP dan DKP provinsi.
Dalam mengatasi tantangan pengawasan, Proyek USAID
SEA menarget sistem yang berkinerja buruk dan peran
masyarakat di lokasi yang kurang dimanfaatkan dengan
kepentingan yang sama dalam meningkatkan hasil upaya
pengawasan. Proyek berupaya mendukung intervensi
berbasis sistem dengan Kemen KP dan pemerintah provinsi
serta membangun kembali sistem pengawasan berbasis
masyarakat (siswasmas). Upaya ini dirancang untuk
menyediakan mekanisme yang efektif bagi masyarakat di
lokasi untuk memantau wilayah kelautan dan perikanan
yang mendukung dan saling terhubung dengan sistem
penegakan hukum pemerintah. Fokus pada pengawasan
berbasis masyarakat ini berasal dari pemahaman akan
kenyataan bahwa keberadaan masyarakat di seluruh
perairan provinsi jauh lebih besar daripada apa yang dapat
dicapai oleh armada penegak hukum formal.
Upaya untuk mengamandemen keputusan Kemen KP
tentang siswasmas (no. Kep. 58/Men/2001) memberikan
kerangka peraturan yang lebih jelas bagi pemangku
kepentingan utama untuk beroperasi secara efektif di bawah
kewenangan yurisdiksi yang direvisi dalam amandemen ini.
Proyek melibatkan semua pemangku kepentingan utama
yang terkait dengan siswasmas termasuk perwakilan yang

menjalankan fungsi pengawasan dalam kerangka hukum
adat, untuk melakukan tinjauan objektif atas praktik
pengawasan di lapangan dan mengidentifikasi peluang
di tingkat kebijakan dan teknis untuk menangani dan
mengintegrasikan ke dalam peraturan yang diamandemen.
Untuk tujuan tinjauan, siswasmas dan fungsinya dianggap
sebagai satu komponen dari proses dan misi penegakan
hukum kelautan dan perikanan yang lebih ekstensif.
Terdapat kesepakatan di antara para pihak bahwa
penciptaan kembali siswasmas harus berfokus pada upaya
untuk memastikan bahwa semua pengguna sumber daya
secara sadar mematuhi norma-norma hukum dalam
pengelolaan dan penggunaan sumber daya kelautan dan
perikanan, dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran
dari waktu ke waktu. Para pihak juga sepakat bahwa sistem
pengawasan berbasis masyarakat harus melindungi sumber
daya untuk memberi manfaat bagi penghidupan lokal di
masyarakat pesisir.
Melalui lensa di atas, tinjauan yang dilakukan menentukan
tujuan dari siswasmas, masukan yang diperlukan, peran
pihak-pihak yang terlibat, dan antisipasi tingkat partisipasi
untuk individu dan kelompok – termasuk perempuan dan
pemuda, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang
sesuai untuk penerapan sistem yang dibangun. Kajian
tersebut mengungkap tiga perubahan paradigma mendasar
yang diperlukan untuk membentuk kembali siswasmas.
Tiga perubahan paradigma ini adalah sebagai berikut:
(1)

Siswasmas tidak hanya menjadi domain Kemen KP
dan DKP provinsi. Instansi dan lembaga lain yang
berperan penting dalam mendukung siswasmas adalah Kementerian Pemberdayaan Desa dan Program
Pemberdayaan Masyarakat di tingkat provinsi dan
kabupaten. Di tingkat masyarakat, Dinas Perikanan
Kabupaten mendukung fasilitasi dan pembinaan
kegiatan siswasmas, menjadikannya mitra penting
bagi DKP provinsi. Keterlibatan Dinas Perikanan
kabupaten meliputi peningkatan kapasitas dan penguatan siswasmas, sosialisasi ekspektasi kepatuhan,
pemantauan kegiatan pokmaswas, dan penanganan
laporan pelanggaran.
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(2)

(3)

UU no. 23/2014 memberikan setidaknya dua opsi
bagi pemerintah provinsi untuk melibatkan kabupaten dalam fungsi pengawasan, yaitu: (a) mendelegasikan kewenangan untuk fungsi, program,
dan sumber anggaran terkait pengawasan, atau (b)
mengembangkan kesepakatan kerjasama dengan
target khusus pemerintah kabupaten. Kedua opsi
ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk bisa
berfokus pada urusan pengawasan yang lebih luas.
Sebaliknya, pemerintah kabupaten dapat mendukung
upaya ini melalui sosialisasi dan pelatihan, dan melalui
penyediaan mata pencaharian alternatif untuk meminimalkan tekanan sumber daya laut serta memotivasi
masyarakat untuk mengurangi kegiatan ilegal. Opsi
pertama secara umum lebih menarik karena menjamin kecukupan sumber daya manusia dan anggaran di
lapangan untuk memperkuat pelaksanaan siswasmas.
Siswasmas lebih dapat diterapkan dan terukur jika
diintegrasikan ke dalam tata kelola desa atau setidaknya kecamatan. Hal ini terutama penting dalam konteks penyediaan sumber daya lokal untuk mengembangkan siswasmas, mengukur kegiatan rutin dan
dampak pokmaswas, serta memungkinkan dukungan
ekonomi bagi pembangunan masyarakat dan desa.

Selama pekerjaan ini, Proyek USAID SEA berupaya untuk
memastikan bahwa rekomendasi kebijakan dapat diterapkan
secara optimal, praktis, dan realistis. Pembentukan 38
pokmaswas baru dan lebih baik menyediakan landasan
untuk menguji mekanisme siswasmas yang telah diubah.
Modul pelatihan dikembangkan untuk memungkinkan
pokmaswas menerapkan praktik siswasmas yang telah
disepakati secara efektif. Pelatihan Pelatih (Training of
Trainers/TOT) menghasilkan kader pendidik nasional dan

provinsi yang terampil untuk lebih menggelar dukungan
pengembangan kapasitas ini.
Walaupun ada capaian-capaian tersebut, upaya untuk
membangun kembali siswasma bukannya tanpa tantangan.
Keterlibatan yang bermakna dari berbagai pemangku
kepentingan yang relevan dengan siswasmas – terutama
Kementerian Pemberdayaan Desa dan Program
Pemberdayaan Desa di tingkat provinsi dan kabupaten –
memerlukan proses dan waktu yang signifikan. Lebih lanjut,
muncul kekhawatiran bahwa penggunaan Dana Desa untuk
mendukung pokmaswas akan mengikis kesukarelaan
dan mengarah pada komersialisasi kelompok. Namun,
meskipun aliran pendanaan yang baru diperkenalkan
masih memerlukan pengujian di lapangan, keyakinan bahwa
sistem yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya
yang berkelanjutan telah menjadi kekuatan pendorong bagi
para pihak untuk mengejar pendekatan ini. Pemberlakuan
undang-undang tentang pemerintahan desa (no. 06/2014)
telah memberikan keamanan yang lebih besar kepada
desa dalam praktik pengelolaan pembiayaan, termasuk
melindungi sumber daya kelautan dan perikanan setempat,
dan ini memberikan peluang strategis bagi Kemen KP dan
DKP provinsi.
Efektivitas pendekatan Proyek USAID SE A dalam
merevitalisasi siswasmas diakui dan diapresiasi oleh Kemen
KP, DKP provinsi, dan kelompok masyarakat. Upaya ini
membuahkan hasil yang memuaskan: pada saat penulisan
dokumen ini, peraturan siswasmas yang diperbarui sedang
dalam tahap akhir pemberlakuan, dengan rekomendasi
kebijakan yang dikembangkan oleh Proyek diterima
secara resmi sepenuhnya oleh Kemen KP melalui PSDKP.
Idealnya, pendekatan ini dapat diadopsi di seluruh desa
pesisir Indonesia di masa depan.

SISWASMAS – SISTEM PEMANTAUAN KELAUTAN & PERIKANAN
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Anggota masyarakat yang
melakukan pengawasan
formal untuk mendukung
pemerintah:
• Memantau &
mendorong kepatuhan,
• Menyelesaikan &
melaporkan buku
catatan aktivitas,
• Berkontribusi pada data
desa, dan
• Memberikan masukan
untuk pengembangan
program desa atau
pengelolaan perikanan /
kawasan konservasi.

Anggota masyarakat
didorong untuk
berpartisipasi dalam
pengawasan kelautan
& perikanan

Sistem pengawasan
berbasis masyarakat
mendorong pemanfaatan
sumber daya kelautan
dan perikanan secara
berkelanjutan

Gambar 21. Model siswasmas yang direvitalisasi.

63

CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN TEKNIS
PENEGAKAN HUKUM
Keberhasilan alur kerja di bawah Proyek USAID SEA diukur dengan satu indikator yang berkaitan dengan jumlah
orang yang menunjukkan praktik penegakan hukum konservasi yang lebih baik sebagai hasil dari Proyek. Targetnya
dicapai (dan dilampaui) oleh Proyek USAID SEA.*

Target dan Hasil PENEGAKAN HUKUM

Jumlah orang yang
melaksanakan/menegakkan
peraturan terkait dengan
upaya konservasi.

= 5 orang

Target

240 orang

Melebihi

338 orang

* Jumlah orang yang menerapkan perbaikan penegakan hukum dihitung berdasarkan: (a) anggota pokmaswas yang

secara proaktif berpartisipasi dalam patroli dan menyelesaikan sendiri logbook dan proses pelaporan (326 orang) dan (b)
pengawas pelabuhan alumni program pelatihan USAID SEA – NOAA yang kemudian membuktikan diri sebagai pemrakarsa
inspeksi dan mensosialisasikan persyaratan tindakan negara pelabuhan kepada pemangku kepentingan (12 orang).

Pejuang Laut USAID SEA tampil pada acara pelatihan Driving Action for MPA Conservation di Sorong, Papua Barat, pada
Oktober 2019. Foto: USAID SEA/Mochammad Topandi

05
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Gambar 22.
Lima tingkat
perubahan perilaku
dalam model
Prochaska.
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Mencapai pengelolaan laut dan pesisir yang berkelanjutan
membutuhkan perubahan perilaku pengguna sumber daya;
apakah perubahan itu berkaitan dengan tidak digunakannya
lagi peralatan DF, atau mematuhi akses zona terbatas di
KKP, hal itu bergantung pada orang yang menyesuaikan
perilakunya.
Mengubah perilaku merupakan proses yang lambat
dan transformatif. Oleh karena itu, Proyek USAID SEA

menanamkan teknik Komunikasi Perubahan Perilaku di
seluruh intervensi untuk mendukung perubahan untuk
keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan dan
terukur, berdasarkan model Prochaska (Prochaska dkk.,
1992), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 22).
Pekerjaan Komunikasi Perubahan Perilaku dilaksanakan
melalui dua ‘tugas’ utama:

Tugas 1. Mengubah perilaku untuk meningkatkan ‘permintaan’ akan konservasi dan
pengelolaan
Peningkatan ‘permintaan’ atau masyarakat yang berdaya
bagi upaya konservasi dan pengelolaan, memicu Proyek
USAID SEA untuk melaksanakan beragam kegiatan yang
terkait dengan perubahan perilaku di lokasi proyek.
Namun, pemahaman tentang teknik Komunikasi Perubahan
Perilaku dan pengalaman mitra bervariasi. Oleh karena itu,
Tim USAID SEA mengembangkan pendekatan peningkatan
kapasitas untuk para mitra dengan melakukan pelatihan
Komunikasi Perubahan Perilaku dan ‘klinik pembinaan’ yang
rutin. Tim USAID SEA juga memilih empat lokasi model
untuk tujuan pembelajaran, di mana siklus Komunikasi
Perubahan Perilaku secara penuh (Gambar 23) diterapkan.
Tiga lokasi tersebut, yaitu:

di lokasi ini mencapai peningkatan kesadaran dasar untuk
perubahan perilaku pada berbagai topik yang berkaitan
dengan perbaikan pengelolaan laut dan pesisir.
Berdasarkan model Prochaska, Proyek USAID SEA
men-capai setidaknya 50 persen dari populasi masyarakat
yang ditargetkan, yang mendukung tahap ‘kontemplasi’,
mendapatkan komitmen yang signifikan untuk menangani
masalah yang diidentifikasi di setiap lokasi (persiapan),
dan mengkatalisasi tindakan masyarakat, termasuk
pengembangan dari pokmaswas dan forum lain untuk
perubahan (aksi).

• lokasi KKP – Kepulauan Buano di Seram Barat, Maluku
(dengan Coral Triangle Center [CTC] sebagai mitra
pelaksana);
• lokasi perikanan berkelanjutan – Dampier dan Mayalibit
di Papua Barat (Rare);
• lokasi ekowisata – Maregam di Maluku Utara (Reef
Check Foundation Indonesia – RCFI);
• lokasi pengawasan berbasis masyarakat – Konda dan
Kokoda di Sorong Seletan, Papua Barat (WWF).
Masyarakat pesisir menjadi sasaran di seluruh lokasi
pembelajaran, terutama anggota masyarakat yang secara
langsung terkena dampak intervensi proyek, dan kegiatan

Perubahan
Perilaku

Monitoring dan
Evaluasi (MEL)

Analisis Situasi
(Riset Formatif)

Strategi
Komunikasi

Penerapan:
Kesadaran,
advokasi,
mobilisasi/aksi

Gambar 23. Siklus Komunikasi Perubahan Perilaku.
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Tugas 2: Membangun koalisi dan ‘agen’ untuk perubahan
Agen perubahan adalah pemberi pengaruh dan rekan dalam
masyarakat target yang dapat mendorong perubahan.
Proyek USAID SEA mengembangkan program ‘Pejuang
Laut SEA’ untuk mendorong dan memajukan perubahan
positif dalam pengelolaan kelautan dan praktik perikanan
di seluruh lokasi Proyek dengan mengidentifikasi tokohtokoh berpengaruh dari berbagai latar belakang serta
melibatkannya sebagai Pejuang Laut SEA. Koalisi pejuang
sukarela ini memungkinkan mitra Proyek USAID SEA

Pejuang Laut
memiliki
kapasitas

Pejuang
Laut
mendorong
pengaruh

Penerima
manfaat
memiliki
kesadaran
yang kuat

untuk memperluas kegiatan mereka ke dalam masyarakat
dan meningkatkan pengaruh mereka untuk perubahan
(Gambar 24).
Program Pejuang SEA sangat sukses, dengan total 324
Pejuang SEA terlibat di tiga provinsi fokus. dengan suatu
peningkatan representasi perempuan sebagai juara, dari 2
menjadi 16 persen selama masa proyek.

Tindakan
penerima
manfaat
yang
berdasar
informasi

Kepatuhan

Gambar 24. Tugas 2 Teori dari program pejuang Perubahan.

Dengan dukungan dari ILLMA, mitra
USAID SEA, Pejuang Laut SEA
Florence Tanikwele, mendidik anakanak tentang pentingnya melindungi
ikan muda dan cara mengukur
hasil tangkapan mereka di Desa
Nikulukan di Pulau Seram, Maluku.
Foto: USAID SEA/Sandra Tjan

Ancaman
terhadap
ekosistem
menurun
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PEMBELAJARAN
PERILAKU

UTAMA

DARI

 Perubahan perilaku membutuhkan waktu, rumit, dan
perlu dikaitkan dengan intervensi pengelolaan sambil
memastikan bahwa insentif untuk mempertahankan
perilaku positif (misalnya, peningkatan tangkapan ikan
atau lebih banyak pendapatan diperoleh dari kegiatan
pariwisata) dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat
oleh masyarakat.
 Mengatalisasi perubahan perilaku dalam skala besar
membutuhkan intervensi besar yang melibatkan
nelayan, pengguna sumber daya, keluarga mereka,
dan komunitas yang lebih luas
 Kehadiran pejuang lokal dan tokoh masyarakat (agen
perubahan) sejak awal memastikan bahwa perubahan
perilaku terjadi dan berkelanjutan.
 Materi pelatihan untuk para pejuang dan komunitas
akan menjadi optimal jika disesuaikan dengan konteks
lokal.
 Kesempatan untuk terlibat dan bekerja dengan lembaga
yang dipimpin oleh masyarakat (misalnya pokwasmas)
dapat sangat mendukung kepatuhan dan penegakan
hukum.

PEKERJAAN

PERUBAHAN

 Komunikasi Perubahan Perilaku yang berhasil sangat
bergantung pada empat komponen yang saling terkait:
(1) fasilitator dengan keterampilan sosial yang tinggal
dengan atau berasal dari pemangku kepentingan
lokal, (2) integrasi dalam desain program, sementara
(3) memanfaatkan rekan untuk mempercepat pengaruh
perilaku baru, dan (4) mempromosikan pengaruh yang
lebih luas melalui penjangkauan dan dengan contoh
rekan-rekan yang berpengaruh untuk mempertahankan
momentum.
 Intervensi perubahan perilaku dan teknik Komunikasi
Perubahan Perilaku dapat mempercepat keterlibatan
pemangku kepentingan dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan perikanan dan intervensi KKP.
 Dengan tim perubahan perilaku yang berpengalaman,
Komunikasi Perubahan Perilaku dapat diadaptasi baik
di tingkat masyarakat maupun tingkat politis umum
yang lebih tinggi.
 Berdasarkan pengalaman awal yang diperoleh dari
pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku dalam
Proyek, pendekatan ini semakin banyak digunakan
untuk perubahan di tingkat yang lebih tinggi, yang
mengarah ke reformasi yang menarik seperti mendorong perubahan peraturan dan kebijakan.

Halaman-halaman berikutnya memberikan dua studi kasus yang memberikan contoh dari beberapa pelajaran ini.
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Studi Kasus
Perubahan Perilkau

Pejuang Laut SEA: pendorong perubahan
Oleh: Ely Andrianita dan Ansel Kaba Kahan
Program perubahan perilaku paling berhasil saat anggota
masyarakat dilibatkan untuk memperjuangkan intervensi
harian dan menggunakan pengaruhnya untuk memajukan
kampanye perubahan. Dalam menerapkan pendekatan
perubahan perilaku ini, Proyek USAID SEA mengembangkan
Program Pejuang Laut SEA, yang diluncurkan dengan mitra
Proyek CTC pada November 2017.
Dalam program ini, Tim USAID SEA dan mitranya
mengidentifikasi tokoh penting dan menonjol di masyarakat
pesisir untuk mengambil peran peningkatan kesadaran
dan advokasi sukarela di seluruh lokasi proyek di masingmasing dari tiga provinsi tempat SEA bekerja. Para Pejuang
Laut SEA ini mewakili berbagai lapisan masyarakat dan
gender dan dilatih sebagai pendorong perubahan untuk
konservasi laut di komunitas mereka. Tokoh yang dipilih
adalah orang-orang, termasuk tokoh perempuan, dalam
peran publik yang berpengaruh seperti guru, perawat,
aparat pemerintah desa, pemuda, pemimpin lokal, petugas
kesehatan masyarakat atau petugas penyuluh perikanan,
dan mereka yang memiliki komitmen untuk berubah, dari
istri nelayan, sampai nelayan, pengepul, dan kapten kapal.
Awalnya, staf Proyek yang bekerja di lokasi, seperti
fasilitator masyarakat dan enumerator perikanan yang
tinggal di sana, menemukan bahwa kurangnya kepercayaan
diri di antara para nelayan lokal membuat mereka
sulit untuk terlibat dalam Program Pejuang Laut SEA.
Mengatasi hal ini Tim USAID SEA memberikan klinik
pembinaan bagi semua staf pendamping, dan kemudian
mitra menyelenggarakan pelatihan bagi staf lapangannya

untuk meningkatkan keterampilan sosial dan pemahaman
tentang mekanisme dan memanfaatkan tradisi setempat
untuk perubahan perilaku. Dengan bantuan ini, staf
lapangan kemudian berhasil mencari calon pejuang laut.
Program pelatihan tambahan dirancang untuk membangun
kapasitas Pejuang Laut SEA sebagai agen perubahan dan
menghilangkan hambatan kepercayaan diri mereka.
Menyadari keberagaman peserta, Tim USAID SEA menciptakan ruang belajar yang mendukung yang memungkinkan
semua orang merasa disambut dan setara. Sebuah lingkungan ‘sekolah’ dikembangkan untuk sesi pelatihan,
dengan ‘guru’ dan ‘kepala sekolah’ (koordinator provinsi
dan pemimpin teknis dari pendekatan strategis ini di USAID
SEA), ‘teman sekelas’ (rekan-rekan pejuang laut), dan fasilitator lapangan mitra yang bertindak sebagai mentor. Kode
etik pejuang disampaikan untuk memandu sikap peserta.

“Kami belajar bagaimana bekerja
dengan para pejuang desa, yang sangat
efektif dan penting untuk pekerjaan
kami [dan] .. akan sangat membantu
pekerjaan kami di masa depan.”
CLIFF MARLESSY
Direktur Perwakilan, ILLMA
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Pelatihan Pejuang Laut SEA terbukti berhasil. 284 Pejuang
Laut ikut serta dalam pelatihan dengan lima modul yang
disesuaikan untuk membangun pengetahuan penting tentang
konservasi laut dari para peserta dan meningkatkan kapasitas mereka sebagai agen perubahan. Modul ini mencakup:
(1)

pengetahuan dasar dan pendahuluan bagi KKP

(2)

praktik perikanan berkelanjutan

(3)

spesies terancam punah, terancam, dan dilindungi
(endangered, threatened, and protected – ETP)

(4)

pokmaswas (pengawasan berbasis masyarakat)

(5)

teknik komunikasi, dengan fokus pada kemampuan
berbicara di muka umum dan penggunaan media
sosial

Setelah menyelesaikan pelatihan, Pejuang Laut SEA
diberdayakan untuk melaksanakan tindakan praktis
di desa mereka. Pelatihan ini berhasil meningkatkan
kesadaran masyarakat yang cukup besar tentang isu-isu
yang relevan dengan perlindungan spesies ETP; dampak
DF dan penangkapan ikan berlebihan; bahaya sampah
laut dan mekanisme penanganan sampah; sistem untuk
pengawasan komunitas dan pelaporan insiden; konservasi
laut dan zonasi KKP; partisipasi dalam pendaftaran kapal;
dan paparan dini buku catatan nelayan (logbook) untuk
mendokumentasikan kegiatan perikanan.
Beberapa upaya pemasaran sosial (social marketing) dimulai
untuk memastikan rasa kepemilikan pemangku kepentingan
lokal untuk inisatif ini. SEA Champion diterjemahkan oleh
konsensus peserta program menjadi ‘Pejuang Laut’ – yang
berarti mereka yang menjaga sumber daya kelautan dan
perikanan mereka. Kaos, pin, topi, dan kacu (bandana)
Pejuang Laut diproduksi dan dipopulerkan untuk meningkatkan pengakuan para pejuang laut di masyarakat dan
meningkatkan kepercayaan diri serta rasa persahabatan
mereka. Slogan, semboyan, dan jingle yang menarik diciptakan untuk mendorong dan memajukan pesan Pejuang
Laut SEA melalui berbagai media, dengan slogan seperti
“laut lestari, ikan melimpah” dan “laut sehat, nelayan kuat,
masyarakat sejahtera” yang terbukti sangat populer.
Beberapa hal penting dari inisiatif ini termasuk yang
berikut ini.
• Lima belas pejuang yang sangat berkomitmen dan melakukan tindakan perubahan perilaku secara konsisten dan
berani disebut sebagai ‘Pejuang dari Pejuang’ (Gambar 25).
• Grup WhatsApp dibuat untuk mengatasi kesulitan
komunikasi di antara para Pejuang Laut di seluruh lokasi

proyek dan berfungsi sebagai forum untuk berbagi informasi dan menyediakan berita dan cerita mutakhir. Tim
USAID SEA menggunakan platform ini untuk melanjutkan peningkatan kapasitas dengan para pejuang melalui
penulisan dan cerita, bercerita, berpuisi, dan menulis
komposisi lagu yang menyampaikan pesan tentang konservasi laut. Jika memungkinkan, budaya lokal digunakan
untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran.
• Mitra pelaksana melibatkan instansi pemerintah di
tingkat lokasi dan provinsi, termasuk Unit Pelaksana
Pengelolaan Pesisir dan Laut Sorong (PSPL), dan DKP
provinsi. Pemangku kepentingan pemerintah berminat
untuk mengadopsi pendekatan perubahan perilaku dan
menunjukkan kesediaan untuk menjadi tuan rumah bagi
para pejuang sesudah hidup Proyek USAID SEA selesai
dan untuk melembagakan pendekatan pejuang melalui
‘Jejaring Pejuang Laut’ yang diusulkan.
Program Pejuang Laut juga meraih serangkaian keberhasilan terkait dengan kesetaraan dengan membekali mitra
dengan kesadaran gender, melibatkan fasilitator warga, dan
melakukan manuver di sekitar struktur patriarki lokal. Jalur
komunikasi yang efektif dibangun pada tingkat yang setara
untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua
pejuang dalam mengekspresikan pandangan dan bertukar
serta memperdebatkan ide.
Isi pelatihan disesuaikan dengan keterampilan, latar
belakang, dan literasi serta tingkat pendidikan peserta.
Sebelum memulai pelatihan Pejuang SEA, banyak peserta
yang mengaku tidak percaya diri berbicara di depan
komunitasnya, apalagi di ruang publik yang lebih luas.
Oleh karena itu, Tim USAID SEA berfokus pada
pengembangan kapasitas para pejuang untuk melaksanakan
tindakan praktis yang dapat dicapai daripada memberikan
program intensif yang berpusat pada pengetahuan.
Kompetensi berbicara di forum publik sangat penting di
Indonesia bagian timur, dan pelatihan yang disesuaikan
telah memungkinkan Pejuang Laut, dengan kepercayaan
diri mereka yang baru, untuk menjadi pemimpin opini.
Pejuang Laut adalah contoh yang sangat baik dari para
pemimpin lokal yang mampu mempengaruhi orang lain
melalui interaksi rekan-ke-rekan. Melalui para Pejuang
Laut, Program SEA Champion menunjukkan bahwa anggota
masyarakat biasa dapat menjadi pengaruh yang luar biasa
dan menjadi pendukung yang efektif untuk konservasi tidak
hanya di tingkat masyarakat dimana mereka berada tetapi
juga dalam konteks Indonesia yang lebih luas. Pemerintah
Indonesia dapat mengembangkan keberhasilan program
dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan
kolektif Pejuang SEA untuk memajukan budaya konservasi
laut dan pemanfaatan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
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Gambar 25. Pejuang dari Pejuang SEA.
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Model komunikasi perubahan perilaku:
wisata di Maregam
Masyarakat Maregam dan Galo Galo
Administrative
Administrative
Provincial Capital
Provincial
Capital
Province Boundary
Batasan
District Provinsi
Boundary
District
Boundary
Batasan WPP
715
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Oleh: Ely Andrianita
Membangun kemampuan mengelola lingkungan laut dan
pesisir melalui perubahan perilaku merupakan elemen
penting dari keberhasilan dan keberlanjutan intervensi
yang dilaksanakan oleh Proyek USAID SEA. Dengan
menggunakan model lokasi pembelajaran, Proyek USAID
SEA menilai keefektifan pendekatan perubahan perilaku
dalam meningkatkan ‘demand’ untuk konservasi dan
pengelolaan di antara pengguna sumber daya. Di Desa
Maregam di Mare, Maluku Utara, Tim USAID SEA dan
mitra RCFI mendorong dan memajukan kegiatan wisata
bahari yang berkelanjutan sebagai mata pencaharian
alternatif dan tambahan bagi masyarakat yang bergantung
pada lingkungan laut dan pesisir. Siklus Komunikasi
Perubahan Perilaku penuh dilaksanakan selama intervensi
yang dilakukan. Siklus yang diamati termasuk analisis situasi,
perancanangan dan implementasi strategi komunikasi, serta
pemantauan keberhasilan perubahan perilaku.
Analisis situasi dilakukan pada tahun 2018 dengan
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif serta
diskusi kelompok terfokus. Kajian tersebut mempelajari
pemahaman masyarakat tentang potensi kegiatan
pariwisata lokal dan keberlanjutan perilaku positif. Hasil
kajian ini menunjukkan pemahaman tentang potensi wisata
Maregam di semua responden (n = 33) dan sikap positif
untuk mempertahankan potensi ini di masa depan. Poin
tekanan pengganda untuk mempengaruhi perubahan
perilaku, seperti tokoh yang berpengaruh, preferensi
peng-gunaan media untuk membangun saluran komunikasi,
dan keseimbangan gender, juga dianalisis.
Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa praktik
umum membuang sampah rumah tangga ke laut secara
signifikan mengurangi nilai ekowisata Maregam. Oleh karena
itu, Tim USAID SEA dan RCFI sepakat bahwa strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku harus berfokus pada
perilaku ini. Untuk itu, perempuan menjadi sasaran karena
mereka biasanya bertanggung jawab atas pembuangan
limbah rumah tangga dan merupakan 70 persen responden
survei pada 2018.
Dua hambatan untuk mencapai perubahan perilaku dalam
pengelolaan sampah lokal diidentifikasi:
(1)

rendahnya kesadaran tentang masalah pengelolaan
sampah; dan

Morotai
GALO GALO
Halmahera
Utara

Halmahera
Barat
MAREGAM
Laut Maluku
Diproduksi oleh SSIC.

Tidore

Halmahera
Timor
Halmahera
Tengah

Gambar 26. Desa Maregam dan Galo Galo.

(2)

kurangnya infrastruktur pendukung (tempat sampah
umum dan tempat pembuangan yang telah ditentukan)

RCFI memprioritaskan peningkatan kapasitas dan
peningkatan kesadaran tentang pengelolaan sampah lokal
dan menetapkan tolok ukur praktik kebersihan lokal
yang baik untuk kegiatan pariwisata. RCFI mengerahkan
dua fasilitator yang tinggal di lokasi untuk membangun
kesadaran di dalam masyarakat dan menjalankan kampanye
komunikasi dan pemasaran yang intensif, menghasilkan
serangkaian materi komunikasi, posting media sosial, serta
mengembangkan program radio interaktif.
Hasil survei lanjutan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa
kegiatan peningkatan kesadaran tentang pengelolaan
sampah lokal berjalan efektif. Tanggapan terhadap survei
Komunikasi Perubahan Perilaku dari 53 orang (termasuk
kohort survei asli) menunjukkan bahwa:
• pengetahuan tentang potensi wisata di Maregam tetap
terjaga;
• seluruh komunitas sampel aktif dalam pembersihan pantai (berdasarkan kesepakatan awal yang hampir bulat tentang perlunya kebersihan lingkungan);
• praktik pembuangan limbah rumah tangga telah bergeser
ke TPA (mengubur limbah daripada membuang limbah
ke laut) menyusul meningkatnya kekhawatiran tentang
sampah laut.
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RCFI memperluas kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku
ke lokasi proyek pariwisata lain di Galo Galo, Morotai,
Maluku Utara, dengan hasil yang juga menggembirakan.
Antara 2018 dan 2019, rasa tanggung jawab bersama untuk
merawat infrastruktur dan fasilitas publik (misalnya tempat
sampah, toilet umum, dll.) meningkat dari 73 menjadi
100 persen di antara responden survei. Juga terjadi
peningkatan jumlah responden Galo Galo yang terlibat
dalam pembersihan pantai. Pergeseran sikap dan praktik
ini dapat dikaitkan dengan kegiatan kampanye dan advokasi
RCFI.
Di seluruh lokasi Maregam dan Galo Galo, RCFI memicu
perubahan perilaku pada 106 orang, dalam empat bidang
utama, yaitu:
(1)

meningkatnya komitmen untuk penyediaan dan
pemeliharaan fasilitas umum

(2)

mengurangi pembuangan sampah di laut

(3)

meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembersihan pantai

(4)

meningkatnya persepsi tentang standar fasilitas publik yang lebih tinggi sebagai hasil dari kampanye RCFI

Ada dua aspek utama yang membawa keberhasilan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku RCFI di Maregam.
Aspek tersebut adalah:
• Memanfaatkan keberadaan fasilitator yang tinggal di
lokasi dan membangun ikatan yang kuat dengan masyarakat lokal merupakan hal yang sangat penting untuk
keberhasilan kampanye. Hal ini diapresiasi oleh Kepala

Gambar 27. RCFI mendukung
masyarakat Maregam dan Galo
Galo untuk menetapkan kode etik
pariwisata dan memproduksi materi
pendidikan bagi operator tur untuk
mempromosikan pariwisata berbasis
alam yang berkelanjutan.
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Desa yang menyambut baik intervensi RCFI di desa dan
menerima masukan mereka.
• Upaya pemasaran sosial (social marketing) dan komunikasi RCFI yang intensif secara signifikan meningkatkan jumlah orang yang terpapar pesan Proyek USAID
SEA dan menunjukkan pengaruh yang berhasil atas
pengetahuan yang dirasakan pada tahap awal kampanye
Komunikasi Perubahan Perilaku.
Tantangan terbesar dalam model Komunikasi Perubahan
Perilaku ini adalah jangka waktu penerapan yang singkat.
RCFI berhasil mempengaruhi perubahan perilaku,
tetapi intervensi akan memiliki pengaruh yang lebih
luas jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih
lama. Memperluas program seperti mendanai tempat
pembuangan sampah desa, melibatkan masyarakat sekitar
yang lebih luas, atau menghubungkan masyarakat Mare dan
Galo Galo ke bank sampah daerah di Ternate, misalnya
dapat mempengaruhi perubahan di tingkat kecamatan atau
tingkat yang lebih tinggi.
Menempatkan perubahan perilaku dalam inti proyek dengan
memastikan fokusnya pada penerima manfaat yang terkena
dampak intervensi, memberikan kemungkinan yang besar
untuk perubahan perilaku secara yang langgeng. Untuk
kegiatan pariwisata bahari berkelanjutan, pendekatan
Komunikasi Perubahan Perilaku memberikan kesempatan
untuk membangun kesadaran lingkungan dan memelihara
sikap dan perilaku ramah lingkungan untuk mendukung
tujuan konservasi. Dalam kasus Maregam dan Galo Galo,
RCFI memberikan kontribusi yang luar biasa dengan
komitmen mereka dalam menerapkan model Komunikasi
Perubahan Perilaku dan mendemonstrasikan perubahan
perilaku yang berhasil sebagai hasil dari kegiatan Proyek.
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CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN STRATEGIS TERKAIT
PERUBAHAN PERILAKU
Keberhasilan pendekatan strategis perubahan perilaku diukur melalui satu indikator dengan empat tolok ukur.
Hampir semua target perubahan perilaku tercapai atau melampaui target yang diharapkan.*

Target dan Hasil PERUBAHAN PERILAKU
Target
1.200 orang

Jumlah orang yang
menunjukkan perilaku yang
berkontribusi pada konservasi
keanekaragaman hayati.

Melebihi
1.471 orang

0
Jumlah orang yang terpapar pada pesan Proyek
SEA USAID melalui penjangkauan kegiatan
komunikasi dan media.

Melebihi

Jumlah tokoh perubahan (champion) yang memiliki
kemampuan untuk menyampaikan pesan Proyek
SEA USAID.

Target

Target
5.000 orang

198.825 orang

Jumlah orang yang dipengaruhi oleh tokoh
perubahan (champion).

400 orang

324 orang

Jumlah forum yang terbangun dan berfungsi.

Melebihi

Target

Target
1.200 orang

1.041 orang

5 forum

75 forum
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Pejuang Laut SEA, Nus Siahay,
berbagi kisah suksesnya membantu
hampir 200 nelayan mendapatkan
izin kapal mereka pada Upacara
Penutupan Proyek USAID SEA
di Ambon, Maluku. Foto: USAID
SEA/Mochammad Topandi

. Image©
* Jumlah orang yang menunjukkan perubahan perilaku dihitung dengan menggabungkan jumlah pejuang laut dengan jumlah orang
yang dipengaruhi oleh pejuang laut tersebut, dan menambahkan hasil survei perubahan perilaku terpisah (dilakukan di Maluku Utara) yang menunjukkan kemajuan orang melalui tahapan perubahan perilaku (pra-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, pemeliharaan).
Jumlah orang yang terpapar pesan USAID SEA Project dihitung berdasarkan berbagai faktor. Orang yang diajak berbicara atau
diberikan materi secara langsung dihitung secara individual, dan proporsi komunitas yang dijangkau oleh materi peningkatan kesadaran dihitung
berdasarkan posisi dan lokasi materi tersebut. Untuk materi tambahan yang disebarluaskan melalui berbagai media (online, radio, dll.), ukuran
keterpaparan didasarkan pada rata-rata pembaca/pendengar/pemirsa saluran media tersebut. Semua data dilaporkan dengan bukti terkait untuk
mendukung penghitungan.
Para pejuang laut direkrut dari tiga provinsi: Maluku Utara 79 (13 persen perempuan); Maluku 130 (23 persen perempuan); dan Papua Barat
115 (10 persen perempuan).
Jumlah orang yang dipengaruhi oleh pejuang laut dihitung berdasarkan berbagai dokumentasi pembuktian dan testimonial yang
dikumpulkan selama berlangsungnya Proyek, termasuk jumlah individu yang menandatangani perjanjian atau secara proaktif bergabung dalam
upaya berorientasi aksi sebagai hasil dari pengaruh pejuang laut.
75 forum meliputi: 38 pokmaswas, 16 asosiasi nelayan, dua komite perikanan, sepuluh kelompok kerja teknis, lima kelompok wisata masyarakat,
dua kelompok tradisional (adat), dan dua kelompok peningkatan kapasitas SKKNI.

Upacara deklarasi Kawasan Perikanan Adat Teluk Mayalibit di Papua Barat, salah satu bentuk teritorial hak pengguna
perikanan yang didukung oleh Project USAID SEA dan mitranya Rare. Foto: Team USAID SEA/Rare
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Menawarkan insentif untuk perubahan dapat mendorong
pengguna sumber daya laut dan pesisir untuk mengadopsi
praktik baru, mengubah perilaku, atau mematuhi peraturan baru. Proyek USAID SEA berfokus pada tiga jalur
utama untuk mendorong perubahan.

Alur kerja 1: Mengembangkan pasar
perikanan berkelanjutan melalui program
sertifikasi
Perikanan berkelanjutan merupakan pasar yang berkembang, dan program sertifikasi untuk perikanan
berkelanjutan dapat bermanfaat bagi nelayan dalam bentuk
harga yang lebih baik untuk hasil tangkapan mereka dan
kepastian peluang perdagangan. Sebaliknya, para nelayan
dalam program sertifikasi diharapkan untuk mematuhi
berbagai standar lingkungan dan sosial dalam kegiatan
penangkapannya. Proyek USAID SEA menetapkan skema
sertifikasi Fair Trade di Maluku Utara dan Maluku dengan
16 asosiasi nelayan, dan mengembangkan dua Proyek
Peningkatan Perikanan untuk sertifikasi Marine Stewardship
Council di Papua Barat.

Alur kerja 2: Mendorong dan mengembangkan pariwisata bahari berkelanjutan
dan peluang mata pencaharian alternatif

• Analisis prospek bisnis dilakukan dengan menggunakan model tingkat pengembalian ekonomi (Economic
Rate of Return – ERR) untuk mengidentifikasi peluang
optimal dan memahami keterkaitan pendapatan lokal
dengan pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan
di Morotai, Maluku Utara.
• Dukungan kepada kegiatan pengembangan mata pencaharian alternatif lokal, yaitu wisata alam, produksi sabun,
dan pengembangan produk hasil perikanan di Morotai dan
Mare di Maluku Utara dan Raja Ampat di Papua Barat.
• Dukungan berbagai sumber daya, seperti ‘Buku Pegangan
Praktis’ untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan
di dalam dan sekitar KKP, dan kumpulan studi kasus
tentang kontribusi sektor swasta untuk pengelolaan
KKP di Indonesia.

Alur kerja 3: Mempromosikan akses
preferensial, terkelola, dan aman ke
sumber daya laut
Kegiatan dalam alur kerja ini dilaksanakan melalui tiga
mekanisme, yaitu:
(1)

Pembentukan 24 wilayah laut yang dikelola secara
lokal (Locally Managed Marine Area – LMMA) di
Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat di Maluku,
yang mencakup luas gabungan lebih dari 98.000 ha
dan mengamankan akses preferensial kepada sekitar
19.398 orang untuk daerah penangkapan ikannya.

(2)

Pencanangan 36 wilayah adat perikanan di Teluk
Mayalibit dan Selat Dampier (Raja Ampat, Papua
Barat) sebagai bentuk hak pengguna teritorial untuk
perikanan (Territorial Use Rights for Fishing management – TURF/Pengelolaan Akses Area Perikanan
– PAAP), dengan luas gabungan sebesar 261.156 ha
memberikan jaminan tenurial bagi 7.993 orang dari
wilayah tersebut

(3)

Pengembangan rancangan awal dan pengembangan
kawasan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat
tradisional di Teluk Bintuni, Papua Barat yang melindungi 66.921 ha perairan untuk lima masyarakat desa
dari tiga kecamatan di wilayah tersebut.

Berbagai kegiatan dilakukan di seluruh lokasi Proyek untuk
mendukung alur kerja ini, yaitu:
• Penilaian daya dukung yang dilakukan untuk perencanaan wisata bahari di KKP untuk memastikan jumlah
pengunjung dapat dikelola dengan tepat dan dibatasi
untuk menghindari dampak yang merugikan terhadap
lingkungan di Morotai, Maluku Utara dan Sawai dan
Koon-Neiden di Maluku.
• Kemitraan pemerintah-swasta (Public-private partnerships/PPP) dibangun untuk melibatkan perusahaan dan
operator pariwisata dalam kegiatan pengelolaan pesisir
dan laut dan mendukung kegiatan operasi mereka agar
berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan
pelaku bisnis perhotelan di Sawai dan Widi, operator
selam di Morotai, Lease, dan Ambon, dan Indonesia
Asosiasi Liveaboard “Jangkar”.
• Dukungan kepada masyarakat dalam mendirikan usaha
pariwisata berkelanjutan dan kelompok pariwisata
masyarakat (Kelompok Sadar Wisata – Pokdarwis)
untuk mengoptimalkan peluang yang menghasilkan pendapatan terkait dengan pelestarian lingkungan alam di
Mare, Morotai, dan Lease.
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Di Desa Maregam dan Galo Galo
di Maluku Utara, menghubungkan
mata pencaharian alternatif
dengan sumber daya non-laut yang
tersedia di masyarakat (seperti
bahan yang digunakan dalam
produksi sabun ini) mengurangi
ekstraksi dan eksploitasi sumber
daya laut. Foto: USAID SEA/
Mochammad Topandi

Perahu nelayan di Teluk Bintuni.
Foto: USAID SEA/Inayah
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PEMBELAJARAN DARI KEGIATAN PENINGKATAN INSENTIF
 Pendekatan pengelolaan laut tradisional cenderung
berfokus pada disinsentif (misalnya, penangkapan,
penyitaan, penuntutan, hukuman, dan denda); hal
ini meskipun diperlukan untuk kejahatan/pelanggaran berat tetapi sering tidak berhasil untuk kegiatan perikanan dan pelanggaran lingkungan yang
memerlukan kondisi kepatuhan yang lebih luas.
 Penggunaan insentif ekonomi positif secara strategis
(misalnya, pariwisata, insentif kegiatan Fair Tade)
akan berhasil ketika pengguna sumber daya yang
terkena dampak diajak bicara sebelum langkahlangkah pengelolaan diperkenalkan.
 Tantangan pasar dapat mempengaruhi insentif yang
terkait langsung dengan pendapatan, dan perlu
ditetapkan mekanisme untuk mengurangi kondisi
tersebut dalam perancangans program.
 Keterlibatan dan kolaborasi dengan lembaga
pemerintah yang fungsinya berada di luar sektor
perikanan dan kelautan harus diupayakan dengan
baik. Karena sektor ini dapat mendukung kegiatan
sektor perikanan dan kesehatan lingkungan
melalui insentif dan merupakan solusi lintas sektor
(misalnya, akses ke sumber mata pencaharian,
pekerjaan, dan pendapatan dari pariwisata).
 Pengakuan terhadap pelaku, penegak hukum, dan
pejuang laut lokal merupakan insentif positif yang

signifikan yang dapat membantu menciptakan
jejaring pelaku dan pendukung kegiatan perikanan
berkelanjutan dan konservasi laut.
 Konteks budaya dan pemangku kepentingan lokal,
serta keluwesan/fleksibel merupakan hal yang
terpenting dalam mengembangkan intervensi
dengan insentif.
 PPP dapat menjadi alat yang berguna pada waktu
dan tempat yang tepat; namun PPP ini bukanlah
perangkat universal yang bisa digunakan dalam
setiap situasi dan kondisi.
 Pengembangan pariwisata adalah pendekatan yang
baik yang bekerja dengan baik dengan pengelolaan
sumber daya, tetapi membutuhkan keterlibatan
banyak pemangku kepentingan, dan rentan terhadap
eksternalitas yang tidak dapat dimitigasi di tingkat
lokal seperti misalnya kondisi Covid-19.
 Pilihan siapa yang memimpin keterlibatan pemangku
kepentingan berbeda sangat penting karena hal
ini membangun kepercayaan dan hubungan baik
dengan masyarakat terlebih dahulu sebelum
memulai intervensi. Menerapkan mekanisme
insentif membutuhkan proses perencanaan dan
keterlibatan yang cukup lama untuk memastikan
intervensi yang tepat dan tepat dipercaya oleh
pemangku kepentingan setempat.

Halaman-halaman berikutnya menyediakan tiga studi kasus yang memberikan contoh beberapa pelajaran ini.
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Studi Kasus Insentif
Pengelolaan Sumber
Daya Laut

Menciptakan insentif untuk pengelolaan perikanan
berkelanjutan melalui permintaan pasar
Oleh: Karen Villeda, Nilam Ratna, dan Tiene Gunawan
Dalam bisnis, permintaan selalu akan mendorong
pasokan. Sayangnya, tingkat permintaan produk laut
saat ini mendorong penurunan stok ikan, misalnya dari
penangkapan berlebihan, penangkapan ikan yang merusak,
penangkapan ikan IUU, dan kurangnya penegakan hukum,
serta praktik penanganan yang buruk yang menyebabkan
harga ikan rendah. Menciptakan permintaan pasar
yang mendorong praktik perikanan berkelanjutan dan
memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat
nelayan lokal adalah salah satu upaya penting untuk
mendorong pemeliharaan laut dan pengelolaan perikanan
yang lebih baik.
Pada tahun 2013, MDPI, LSM lokal, mulai bekerja dengan
nelayan tuna pancing ulur skala kecil di Ambon dan
Buru di Maluku, untuk mendorong standar perikanan
tangkap Fair Trade dari Amerika Serikat. Penerapan
standar ini bertujuan untuk memperkuat akses pasar,
mengurangi ketidakstabilan harga, dan meningkatkan daya
tawar nelayan. Standar Fair Trade juga memungkinkan
pemerataan dalam rantai nilai yang lebih signifikan dan
memastikan manfaat ekspor tersebar di antara produsen.
Oleh karena itu, pekerjaan MDPI sangat cocok dengan
tujuan Proyek USAID SEA untuk meningkatkan insentif
bagi pengelolaan kelautan.
Dengan dukungan dari Proyek USAID SEA , MDPI
memperluas pekerjaannya di Maluku yaitu di Seram Utara,
dan Maluku Utara, di Pulau Bisa, Ternate, Halmahera

Utara, dan Sula, dan terhubung dengan mitra dagang
Anova, PT Harta Samudra, dan PT Blue Ocean Grace
International untuk meningkatkan jumlah lokasi yang
memasok hasil tangkapan ikan Fair Trade. Lokasi-lokasi
ini ditetapkan sebagai target karena peran pentingnya
dalam perikanan tuna sirip kuning (Thunnus albacares).
Bagi sejumlah besar masyarakat pesisir di wilayah tersebut,
penangkapan ikan tuna adalah salah satu dari sedikit
peluang ekonomi yang tersedia dan sumber pendapatan
yang penting. Dengan memperkenalkan standar Fair Trade,
para nelayan bisa memasukkan elemen-elemen inti dari
Fair Trade ke dalam praktik penangkapan ikan mereka
dan menerima dukungan untuk mengomersialkan produk
mereka lebih lanjut.
Untuk dapat memanfaatkan inisiatif Fair Trade, para nelayan
diwajibkan untuk membentuk setidaknya satu kelompok
nelayan yang demokratis atau tergabung dalam koperasi
legal yang sudah mapan. Anggota kelompok nelayan ini
harus mengoordinasikan tanggung jawab mereka untuk
pengelolaan sumber daya, keamanan kapal, dan hubungan
perdagangan dengan pembeli. Setiap kilogram produk yang
dijual dengan persyaratan Fair Trade akan menarik Premi
Fair Trade, dan dibayar di atas harga perdagangan oleh
pengolah lokal. Premi ini dibayarkan langsung ke rekening
yang dikelola oleh Komite Fair Trade , yang terdiri dari
individu-individu terpilih dari kelompok nelayan terkait
di wilayah tersebut, dan akan dibelanjakan sesuai dengan
rencana yang dikembangkan secara kolaboratif oleh para
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nelayan anggota. Setidaknya 30 persen dari dana premium
dialokasikan untuk proyek lingkungan yang berkontribusi
pada kelestarian ekosistem perikanan dan kelautan.

“Pada pelatihan Fair Trade, kami

Nelayan yang berpartisipasi dalam program harus bersedia
untuk mematuhi standar Fair Trade dan menerima
pelatihan tentang penerapan persyaratan keberlanjutan
ini, termasuk memastikan ketertelusuran produk untuk
kepatuhan transparansi. MDPI memberikan dukungan
untuk pembentukan kelompok nelayan dan pendirian
komite, perencanaan penggunaan dana premium, dan
pelaksanaan sistem pengelolaan tangkapan serta rencana
keuangan yang diperlukan.

praktis tentang cara menjaga kualitas

Secara keseluruhan, perluasan program Fair Trade MDPI
ke lokasi baru dalam Proyek USAID SEA berhasil menghubungkan lebih dari 400 nelayan dan membentuk 16
kelompok nelayan Fair Trade. Nelayan diberdayakan dan
diberi akses kepada dana premium yang diarahkan pada
masyarakat lokal dan prioritas nelayan. Para nelayan juga
mendapat manfaat dari inisiatif ini untuk secara teratur
berbagi dan bertukar informasi, mengkaji kebutuh. an
masyarakat, dan berkomunikasi dengan orang-orang sejawatnya.Karena itu, nelayan lebih terlibat dalam masyarakat
dan masalah yang lebih luas, seperti pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

rupiah/kg.”

diperkenalkan dengan kiat-kiat
ikan. Karena kualitas ikan kami lebih
baik, harganya pun lebih tinggi. Dulu
ikan tuna dijual 49.000 rupiah/kg.
Sekarang kami bisa dapat 55.000
SARNO LAJIWA
Nelayan tuna, Desa Madapolo, Halmahera Selatan, Maluku
Utara

Gambar 28 memberikan gambaran umum tentang manfaat
standar Fair Trade dan inisiatif dana premium bagi para
nelayan.
Pembelajaran utama diperoleh melalui upaya memberi
insentif pada pengelolaan perikanan berkelanjutan meliputi
yang berikut ini.
Standar yang Kuat

$

Dana Premium

Pemberdayaan & Pengembangan
Masyarakat

Lebih dari $880.000 diberikan ke
nelayan sejak 2014

Hak Asasi Manusia yang
Fundamental

(dialokasikan untuk peningkatan
kesehatan dan keselamatan,
proyek konservasi, pendidikan,
mempercantik ruang komunitas,
& dana untuk membantu keluarga
yang berduka atau sakit)

Upah, Kondisi Kerja &
Akses kepada Layanan
Pengelolaan Sumber Daya

Pemberdayaan
Pengambilan
Keputusan yang
Demokratis &
Perubahan di
Lapangan

Lebih dari 400 nelayan
16 Asosiasi Fair Trade
Akses ke pasar baru &
peningkatan pengenalan pasar

Ketertelusuran & Transparansi
Sistem Pengelolaan Internal

Gambar 28. Gambaran umum tentang standar Fair Trade dan dana premium yang
memajukan perikanan berkelanjutan.
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• Pentingnya penget a hua n kontekst ual.
Keberhasilan perluasan inisiatif Fair Trade ini, sebagian
karena hubungan yang kuat MDPI dengan kawasan dan
pemahaman kontekstual yang mendalam tentang kawasan tersebut. Selain pengalaman dalam melaksanakan
prakarsa Fair Trade, MDPI mengenal lokasi yang dipilih
dan memiliki hubungan dengan nelayan lokal dan pemahaman tentang rantai pasokan mereka. MDPI menempatkan stafnya di dalam masyarakat penerima manfaat,
dengan menekankan pada hubungan yang kuat dengan
para nelayan dan keluarganya. Penerapan standar Fair
Trade membutuhkan keahlian di lapangan dan jejaring fasilitator di tingkat masyarakat yang terlatih yang
mampu menerjemahkan teori menjadi praktik yang
dapat direplikasi di berbagai pulau.
• Pentingnya agen perubahan lokal. MDPI memberikan dukungan kepada nelayan yang terpilih untuk
menjadi Pejuang Laut untuk kelestarian laut dan pengelolaan perikanan dalam komunitasnya. Pejuang Laut
yang terpilih adalah individu yang termotivasi dan tertarik untuk menghubungkan upaya keberlanjutan dengan
peningkatan dan pembangunan umum di komunitasnya.
Para pejuang ini memfasilitasi alih pengetahuan dari
nelayan ke masyarakat yang lebih luas dan memperkuat pemahaman tentang pendekatan bertahap dalam
melaksanakan kegiatan Fair Trade. Para Pejuang Laut ini
sangat penting untuk perkembangan kegiatan Fair Trade
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dan memberikan peluang yang menjanjikan untuk kelanjutan upaya menguatkan pengelolaan perikanan yang
keberlanjutan.
• Tantangan kekuatan pasar yang tidak terkendali. Keberlanjutan model Fair Trade secara langsung terkait dengan menerusnya permintaan pasar akan
hasil laut yang bertanggung jawab secara sosial. Pada
pertengahan 2019, inisiatif tersebut menghadapi tantangan yang signifikan karena penurunan permintaan di
AS, yang merupakan dan masih menjadi pasar tunggal
produk tuna sirip kuning bersertifikat Fair Trade Maluku
dan Maluku Utara. Penurunan permintaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengenalan label
Fair Trade dengan hasil laut, karena konsumen lebih
mengenal produk Fair Trade lainnya, seperti kopi atau
coklat; meningkatnya ketersediaan tuna sirip kuning dari
sumber lain pada tahun 2019; dan harga yang dibayarkan
pembeli tuna bersertifikat yang tidak kompetitif terhadap harga non-sertifikasi. Hal ini membuat mitra industri
Anova dan mitranya mengurangi jumlah pembelian tuna
Fair Trade mereka. Tantangan ini menunjukkan bahwa
sertifikasi Fair Trade adalah alat yang berharga untuk
keberlanjutan jika ada permintaan pasar, tetapi tidak
dapat menjadi satu-satunya perangkat untuk mendorong
keberlanjutan upaya pengelolaan perikanan. Inisiatif Fair
Trade perlu dilengkapi dengan upaya dukungan yang
lebih luas untuk mengimbangi risiko naik-turunnya pasar.

TraceTales menggunakan kode QR untuk
mengumpulkan dan mengelola data rantai
pasokan termasuk sumber nelayan Fair Trade.
Dijadikan pilot oleh Proyek USAID SEA dan mitra
MDPI, penggunaan TraceTales ini telah diadopsi
oleh beberapa prosesor di Maluku dan Maluku
Utara. Foto: USAID SEA/Mohammad Syifa
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Kemitraan publik-swasta skala kecil untuk
memperkuat pariwisata berkelanjutan sebagai
aliran pendapatan untuk mengelola KKP
Oleh: Deborah Aragao dan Tiene Gunawan
Setelah didirikan, KKP membutuhkan pendanaan dan
sumber daya yang cukup besar untuk menutupi biaya
operasional, seperti staf untuk patroli dan pemantauan,
dan penyediaan perangkat pengelolaan seperti misalnya,
perahu, sehingga kegiatan operasional pengelolaan KKP
bisa berlangsung. Seringkali, pemerintah tidak dapat
memenuhi kebutuhan pendanaan atau sumber daya untuk
pengelolaan KKP ini. Oleh karena itu, untuk melengkapi
dukungan pemerintah, KKP membutuhkan aliran dan
peluang bagi pendapatan alternatif yang berkelanjutan.

sangat penting untuk mendorong dukungan bagi kegiatan
operasional dan pengelolaan KKP.

KKP merupakan tujuan wisata yang menarik karena
pentingnya KKP secara biologis dan keindahan alam bawah
lautnya. Daya tarik pariwisata ini menghadirkan peluang
untuk dukungan sektor swasta setempat dan menawarkan
potensi aliran pendapatan jangka panjang. Institusi sektor
publik yang menangani pembentukan dan penerapan
KKP, pengusaha lokal, dan lainnya dapat mendukung
inisiasi layanan pariwisata. Oleh karena itu, kemitraan
publik-swasta (PPP) yang berpusat pada jasa pariwisata

Kemitraan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengadaan
dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata berkelanjutan
yang penting dan menciptakan aliran pendapatan langsung
bagi masyarakat lokal untuk membangun apresiasi dan
kepatuhan terhadap zona KKP yang baru-baru ini didirikan
dengan memberikan nilai moneter pada upaya konservasi.
Keberhasilan strategi ini bervariasi dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor: waktu, keunikan kondisi lokal, dan tingkat
kesiapan untuk kegiatan pariwisata di dalam KKP.

PPP dapat melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat
nasional dan lokal yang terstruktur dalam mencapai tujuan
tertentu. Proyek USAID SEA menguji berbagai strategi
PPP di tiga lokasi. Di setiap lokasi, dikembangkan strategi
lokal dengan mempertimbangkan sifat pariwisata yang
baru lahir dan tujuan tertentu yang mendukung strategi
pariwisata berkelanjutan yang lebih luas.

Tabel 7. STRATEGI PERCONTOHAN PPP YANG DILAKSANAKAN MELALUI PROYEK USAID SEA
LOKASI

MALUKU
UTARA

PPP – MITRA

PPP – TUJUAN

Di dalam KKP, ‘Kawasan
Konservasi Laut Pulau RaoTanjung Dehegila dan perairan
sekitarnya’ (Kawasan Konservasi
Perairan Pulau Rao-Tanjung
Dehegila dan Perairan Sekitarnya)

Pusat penyelaman lokal,
unit pengelolaan KKP
setempat, dan kantor DKP
Kabupaten.

Untuk memelihara mooring buoy
di dalam KKP Morotai.

Widi

Di dalam KKP, Kawasan
Konservasi di Perairan Kepulauan
Widi

Bisnis wirausaha
penanaman modal asing
(PT. Leadership Islands
Indonesia), masyarakat
lokal, dan kantor DKP
Kabupaten.

Membangun patroli dan
pemantauan di dalam KKP Widi.

Nusa
Laut

Bagian dari KKP, (Kawasan
Konservasi di Perairan Kepulauan
Lease)

Tujuh desa dan Asosiasi
Liveaboard Indonesia

Untuk menawarkan wisata
desa setempat dan membangun
mooring buoy di dalam KKP
Lease di Nusa Laut.

Morotai

MALUKU
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• Waktu. Durasi Proyek yang terbatas adalah salah satu
tantangan terbesar dalam mengembangkan PPP terutama karena KKP adalah konsep baru di sebagian besar
lokasi Proyek. Keberhasilan pembentukan KKP yang sah
membutuhkan waktu dan energi yang signifikan untuk
membiasakan pemerintah, masyarakat lokal, dan pengusaha memahami konsep dasar KKP serta mendapatkan
kepercayaan dan dukungan mereka. Upaya untuk mengkaji kelayakan PPP harus dimulai di awal Proyek. Namun,
inisiatif tersebut hanya memiliki sedikit daya tarik sampai kepercayaan, dukungan, dan kerja sama pemangku
kepentingan yang penting kemudian terbentuk.
• Dinamika lokal. Tiga lokasi tempat Proyek USAID
SEA yang membangun inisiatif PPP masing masing memiliki keunikan dan keistimewaan yang secara langsung
mempengaruhi kecepatan proses dan keterlibatan para
pihak. Di Morotai, pimpinan pemerintah dengan tujuan
pembangunan ekonomi yang ambisius tidak mendukung
strategi yang tidak menunjukkan potensi keuntungan
ekonomi yang besar dalam jangka pendek. Di Nusa Laut,
sejarah non-kolaborasi antara desa-desa yang ada menghambat pengembangan strategi seluruh pulau yang akan
menguntungkan banyak desa. Di Widi, sifat pengusaha
membuat negosiasi dengan pihak luar menjadi berat.
Kondisi lokal ini memerlukan penyesuaian strategi PPP
dari awal dan, dalam beberapa kasus dapat mengurangi
ruang lingkup potensial PPP.
• Kesiapan pariwisata. Sama dengan sebagian besar
wilayah Indonesia Timur, layanan dan infrastruktur
pariwisata kurang berkembang di tiga lokasi kegiatan.
Sebagai destinasi wisata pemula – dengan KKP yang baru
saja dibangun – lokasi ini juga tidak memiliki wirausaha

yang diperlukan atau layanan pariwisata yang siap bermitra dan membutuhkan pengembangan produk lebih
lanjut untuk mendorong PPP.
Di tiga lokasi pengujian Proyek USAID SEA, sifat PPP
sesuai dengan persyaratan minimum yang diperlukan
untuk memicu beberapa kegiatan pariwisata yang
berkelanjutan. Investasi kecil namun penting seperti
mooring buoy untuk mencegah kerusakan karang akibat
penurunan jangkar dapat meningkatkan kepercayaan dan
dukungan masyarakat, dan membuka peluang bagi usaha
pariwisata masyarakat, seperti wisata darat setempat.
Bila dirancang secara efektif, pemasangan mooring buoy
dapat meningkatkan investasi tambahan dan berpotensi
lebih besar dalam pariwisata berkelanjutan di dalam
KKP, dan membuka peluang biaya masuk bagi pengunjung
untuk menghasilkan pendapatan yang berkontribusi pada
kegiatan operasional KKP.
Nilai potensial dari pariwisata berkelanjutan untuk
memberikan proporsi dukungan pendapatan bagi
KKP bergantung pada pertimbangan yang cermat dari
pengaturan kebutuhan dan kondisi setempat dengan sektor
publik dan swasta. PPP harus dikalibrasi dengan kondisi
lokasi dan lingkungan pendukung. Prasyarat untuk PPP
yang berhasil di KKP di Indonesia timur adalah pemahaman
budaya pemangku kepentingan lokal yang sesuai serta
kemampuan masyarakat setempat untuk bekerja secara
efektif dengan entitas eksternal dan untuk dapat menerima
beberapa perubahan. PPP dapat menjadi elemen penting
dari strategi pariwisata berkelanjutan bila dilaksanakan
dengan hati-hati dan kohesif sehingga bisa menawarkan
peluang untuk dukungan ekonomi yang substansial untuk
KKP.

PENGKAJIAN LOKASI

VALIDASI

di wilayah yang berdekatan
dengan KKP, untuk
mengevaluasi potensi mata
pencaharian alternatif melalui
PPP, dan prioritasi sektor
ekonomi.

· Tinjauan kajian.
· Penyegaran dan diskusi dengan
pemangku kepentingan
tentang potensi peluang PPP
yang bermanfaat bagi
masyarakat setempat.
· Memvalidasi kelangsungan
komersial dari peluang dengan
pihak eksternal.

PENERAPAN &
PENGUJIAN
· Penerapan uji coba hubungan
PPP.
· Menguji produk PPP dengan
klien potensial.
· Adaptasi dan penyempurnaan.

Gambar 29. Proses yang diikuti dalam mengembangkan kemitraan publik-swasta.
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Masyarakat Hatunuru termasuk
desa pertama di Seram Barat,
Maluku, yang menetapkan zona
larang ambil di perairan laut
tradisional mereka melalui
deklarasi sasi. Foto: USAID SEA/
Sandra Tjan

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya laut: wilayah laut yang
dikelola secara lokal
Oleh: Tiene Gunawan dan Sandra Tjan
Di seluruh dunia, pendekatan konservasi dan pengelolaan
perikanan yang dilaksanakan di tingkat global atau
nasional seringkali berdampak kecil di tingkat lokal karena
kurangnya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses
pengambilan keputusan. Hal ini merupakan kelemahan
yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan, karena masyarakat lokal telah terbukti
sebagai pengelola sumber daya alam yang terbaik karena
kedekatannya dan hubungan langsungnya dengan alam.
Memberi masyarakat lokal akses khusus terhadap sumber
daya dan hak atas penggunaan sumber daya lokal dapat
menjadi insentif yang efektif bagi masyarakat untuk
mengelola sumber daya secara proaktif. Di lingkungan
laut dan pesisir, insentif ini terkait dengan nilai yang
melekat kepada sumber daya laut setempat untuk

ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat,
serta pentingnya melestarikan jasa ekosistem untuk
pemanfaatan berkelanjutan.
Di Indonesia bagian timur, beragam ekosistem laut
digunakan untuk menangkap ikan oleh penduduk setempat
sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian
utama. Untungnya, terumbu karang, habitat laut lainnya,
dan perikanan di daerah ini relatif sehat dibandingkan
dengan banyak daerah lain di Asia Tenggara dan wilayah
laut Pasifik. Masyarakat lokal di Indonesia memiliki sistem
dan praktik adat dan tradisional dalam merawat sumber
daya alam, seperti sasi yang berdasar pada kesepakatan
masyarakat, yang dapat digunakan menjadi perangkat
pengelolaan.
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“Bekerja dengan SEA kami dapat memperluas konservasi perikanan berbasis
masyarakat ke wilayah baru di Indonesia dan juga memperoleh kapasitas dan
pengetahuan tentang bagaimana bekerja secara efektif dengan pejuang desa dan
bagaimana mengelola data pemantauan. Perluasan ini dan pelajaran yang didapat
telah dan akan terus bermanfaat bagi konservasi laut dan pengelolaan perikanan di
Indonesia di tahun-tahun mendatang.”
CLIFF MARLESSY
Direktur Perwakilan, ILMMA

Pengelolaan Wilayah Laut secara Lokal (Locally Managed
Marine Area – LMMA) meng-gunakan pendekatan berbasis
kesepakatan ini untuk melibatkan anggota masyarakat dan
memberi akses kepada mereka untuk mengelola sumber
daya perikanan dan konservasi keanekaragaman hayati
yang lebih baik. Dengan terciptanya jejaring Pengelolaan
Wilayah Laut secara Lokal, masyarakat bekerja sama
untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam
dengan mengembangkan dan melaksanakan peraturan dan
kegiatan untuk memitigasi ancaman di wilayah mereka.

Pembentukan serta pengakuan formal kesepakatan
masyarakat membutuhkan serangkaian langkah proses
yang memakan waktu dan menantang. Namun pendekatan
ini membuahkan keberhasilan dalam mengubah sikap
masyarakat setempat dalam mengelola wilayah lautnya
dan mengamankan perlindungan habitat laut dan pesisir
yang penting.
Ada beberapa faktor utama yang diperlukan agar
keberhasilan pendekatan ini terus berlanjut dan bertahan
serta untuk memastikan rasa kepemilikan masyarakat atas
program. Faktor tersebut termasuk:

Dengan dukungan Proyek USAID SEA, Yayasan ILMMA
(Indonesia Locally Managed Marine Area) melaksanakan
pendekatan berbasis masyarakat di Kabupaten Seram
Barat dan Maluku Tengah, Maluku. ILMMA membantu
masyarakat mengidentifikasi dan menyepakati wilayah
laut di bawah kepemilikan tradisionalnya untuk disisihkan
bagi upaya perlindungan dan konservasi. Perjanjian adat
semacam itu sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat
tetapi berada di luar sistem peraturan formal Indonesia
sehingga rentan bila dimasalahkan secara hukum formal.
Untuk mengatasi masalah ini, ILMMA memfasilitasi
masyarakat untuk mengembangkan peraturan desa
yang mencerminkan kesepakatan adat, untuk diakui dan
disahkan oleh pemerintah kecamatan.

• Kesiapan masyarakat lokal dalam mengembangkan kesepakatan. Ada sejumlah masyarakat pesisir yang merasa bahwa mereka tidak memiliki
wewenang untuk membuat keputusan atau tidak memiliki kendalai dalam pemanfaatan sumber daya lautnya.
Peningkatan kesadaran dan kapasitas anggota masyarakat dan pemerintah daerah untuk terlibat langsung
dalam proses perencanaan dan kesepakatan adalah
hal yang sangat penting untuk keberhasilan inisiatif ini.
Begitu kegiatan pengelolaan mulai menunjukkan hasil,
pendekatan tersebut memperkuat rasa kepemilikan dan
keberlanjutan inisiatif ini.

Selama masa Proyek, ILMMA menjangkau masyarakat di
50 desa untuk memajukan dan meningkatkan kesadaran
dan mendorong keterlibatannya dalam tata kelola laut.
Masyarakat di dua puluh empat desa berhasil mendirikan
Pengelolaan Wilayah Laut secara lokal, termasuk
memetakan lokasi laut mereka, menyiapkan peraturan
desa, dan mengupayakan pengesahan peraturan mereka.
Lebih dari 98.000 ha habitat dan kawasan perikanan laut
dekat pantai ditetapkan untuk pengelolaan masyarakat,
memberikan akses khusus kepada lebih dari 19.000
anggota masyarakat dan menyisihkan hampir 1.800 ha
zona larang ambil di lokasi-lokasi ini.

• Kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung dan mengatur pengelolaan daerah.
Ketika pemerintah daerah dan kecamatan siap, mendukung, dan aktif dalam memformalkan pengelolaan
laut daerah, akan tercipta peluang yang lebih besar bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
Misalnya, kegiatan dan proses inisiatif ini dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran desa. Lebih
lanjut, ketika badan perencanaan desa menyadari pentingnya mendukung dan mendanai pekerjaan konservasi,
pendekatan LMMA dapat diinternalisasi dan menjadi
berkelanjutan bahkan setelah Proyek berakhir.
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• Adanya fasilitasi di lapangan. Kehadiran fasilitator di lapangan dan kapasitasnya untuk mendukung
masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah dan tujuan
pengelolaan serta menyusun kesepakatan dan peraturan sangat penting untuk pendekatan ini. Tinggal bersama masyarakat dapat membangun kepercayaan dan
membantu fasilitator dalam mendapatkan pemahaman
yang lebih menyeluruh tentang budaya, adat istiadat,
dan nuansa yang ada untuk mengembangkan intervensi
yang tepat. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, fasilitator program juga harus berpartisipasi dalam
tugas dan kegiatan di luar lingkup Proyek, seperti ikut
serta dalam upacara setempat, pekerjaan sehari-hari,
dan mendengarkan keprihatinan masyarakat yang tidak
secara khusus berkaitan dengan isu konservasi laut dan
pesisir. Fasilitator yang cakap dengan kepemimpinan
yang kuat, pengetahuan tentang sumber daya laut dan
perikanan, dan pengalaman pengorganisasian masyarakat bisa memastikan bahwa masyarakat mempercayainya
untuk memandu proses dan menerapkan pendekatan

Terumbu karang di perairan
sekitar Pulau Buano, Seram
Barat, Maluku. Foto: USAID SEA/
Marthen Welly

. Image©

praktik terbaik dengan informasi terkini. Menerapkan
kegiatan paralel sebagai tanggapan terhadap kebutuhan
masyarakat, seperti memberikan pelatihan, kegiatan
diversifikasi mata pencaharian, juga terbukti dapat mendorong penerimaan masyarakat akan program yang
dapat smendukung keterlibatan jangka panjang dan
keberlanjutan program.
• Menggunakan pengaruh teman sejawat
untuk mendorong adopsi program. Memahami
budaya setempat dan memanfaatkan persaingann yang
baik di antara desa-desa dapat membantu mendorong
adopsi pendekatan LMMA yang lebih luas. Desa-desa
yang pelaksanaan programnya lancar dan membuahkan
hasil yang baik akan berpengaruh positif terhadap desa
tetangganya. Berbagi cerita sukses di antara penduduk
desa adalah alat yang berguna, karena penduduk desa
pada umumnya lebih nyaman berbicara dan bertanya
kepada penduduk desa tetangga daripada kepada staf
Proyek.
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CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN STRATEGIS TERKAIT
DENGAN PENINGKATAN INSENTIF
Keberhasilan alur kerja insentif diukur melalui dua indikator yang keduanya jauh melebihi targetnya.*

$

Target dan Hasil INSENTIF

Jumlah orang yang mendapat
manfaat ekonomi dari pengelolaan
sumber daya alam dan/atau upaya
konservasi keanekaragaman hayati.

Jumlah orang dengan kepemilikan
yang lebih pasti atau akses yang
dikelola di wilayah target.

$

Target
450 orang

Melebihi
1.116 orang

0

Target
6.000 orang

Melebihi
28.189 orang

0

* Peningkatan manfaat ekonomi dinilai melalui tiga cara: (1) jumlah desa di mana intervensi Proyek USAID

SEA memungkinkan peningkatan manfaat ekonomi, (2) jumlah rumah tangga yang dianggap terlibat dalam kegiatan
ekonomi sebagai hasil dari bantuan proyek, dan (3) jumlah rumah tangga (dan individu) yang mengalami peningkatan
dalam kepemilikan aset utama mereka sebagai hasil dari bantuan proyek. Pengkajian ini menargetkan sampel 20% dari
populasi target dan melibatkan kuesioner dan survei analisis rumah tangga yang ekstensif untuk menentukan hasil.
Tenurial yang lebih terjamin dihitung berdasarkan populasi yang mendapat manfaat dari: (1) pendirian LMMA di
Maluku (19.398 orang), (2) akses laut istimewa yang diberikan melalui pembentukan TURF di Raja Ampat, Papua Barat
(7.888 orang), dan (3) pembentukan kawasan penutupan tradisional (sasi) di Fakfak, Papua Barat (903 orang).

Pelatihan Pengawas PSM untuk melakukan inspeksi yang kuat dan efektif untuk mencegah masuknya kapal penangkap ikan
dan produk perikanan IUU ke wilayah Indonesia. Foto: Tim USAID SEA

07
Memajukan kebijakan
dan peraturan
kelautan dan
perikanan
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Indonesia memiliki kerangka hukum dan peraturan
perikanan yang kompleks, secara vertikal dan horizontal,
dari tingkat nasional, WPP dan provinsi, kabupaten,
dan kecamatan, hingga desa dan masyarakat. Di tingkat
nasional, Kemen KP mengawasi sebagian besar kegiatan
yang terkait dengan perikanan. Namun, banyak lembaga
pemerintah nasional lainnya dengan perspektif, nilai, dan
mandat yang berbeda juga terlibat, yaitu Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman. Ada pembagian peran
yang tumpang tindih dan tidak jelas antara provinsi
dan lebih dari 20 lembaga yang memiliki mandat untuk
mengawasi dan mengelola sumber daya laut. Kesempatan
bagi masyarakat, LSM, dan industri untuk mendukung dan

Proyek USAID SEA mendukung
delapan keputusan Kemen KP
untuk deklarasi KKP, termasuk
Kepulauan Guraici di Kecamatan
Kayoa, Halmahera Selatan (foto).
Foto: USAID SEA/Yoga Putra
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terlibat dalam perencanaan, pengembangan, penerapan,
dan umpan balik pengelolaan masih belum jelas.
Di bawah pendekatan strategis ini, dukungan difokuskan
pada upaya pengembangan, konsolidasi, dan produksi
berbagai undang-undang untuk menuju kerangka hukum
dan peraturan yang kuat bagi pengelolaan laut dan pesisir
yang berkelanjutan. Peraturam perundangan yang didukung
berkisar dari dokumen kebijakan tingkat nasional, rencana
strategis dan peraturan terkait, hingga keputusan gubernur
provinsi dan anggaran dasar terkait, peraturan desa dan
kabupaten, dan kesepakatan adat yang secara resmi
disahkan. Sebanyak 58 undang-undang didukung melalui
Proyek USAID SEA, yang dikategorikan oleh empat
pendekatan teknis Proyek (EAFM, KKP, Rencana Tata
Ruang Laut, dan Penegakan Hukum) serta tata kelola
kelautan dan perikanan.
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Tabel 8. STATUTA YANG DIDUKUNG BERDASARKAN PENDEKATAN TEKNIS PROYEK USAID SEA
EAFM
23 Peraturan desa adat tentang pengelolaan sumber daya alam darat, pesisir, dan laut pada masyarakat sasaran di
seluruh Seram Barat dan Maluku Tengah di Provinsi Maluku
2

Ketetapan Gubernur yang mengesahkan Rencana Pengelolaan Perikanan kakap dan kerapu di Maluku Utara dan
ikan terbang di Papua Barat

1

Peraturan desa bersama yang meratifikasi kesepakatan pengelolaan sumber daya alam darat, pesisir, dan laut di
komunitas Kobisonta dan Kobisadar di Maluku Tengah

1

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Masyarakat Hukum
Adat di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat (no. 42/2019)

1

Peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya perikanan di Salawati Utara dan Salawati Tengah, Raja
Ampat, Papua Barat

1

Kebijakan logbook untuk nelayan skala kecil

1

Definisi fungsional perikanan skala kecil di Indonesia

KKP
8

SK Kemen KP untuk deklarasi KKP (Morotai, Mare, Guraici, Widi, Makian-Moti, dan Sula di Maluku Utara;
Koon-Neiden di Maluku; Teluk Berau dan Nusalasi di Papua Barat)

1

Peraturan Kemen KP (no. 31/PerMen-KP/2020) tentang Pengelolaan KKP, mengubah peraturan KKP 2010
(PerMen no. 30/2010)

1

Juknis regulasi KKP no. 13/PerMen-KP/2014 tentang Jejaring KKP

PERENCANAAN TATA RUANG LAUT
3

Peraturan provinsi tentang rencana tata ruang laut (RZWP-3-K) untuk Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat

3

Peraturan gubernur yang menyertai pelaksanaan rencana di Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat

PENEGAKAN HUKUM
3

Peraturan Gubernur tentang pemberantasan penangkapan ikan yang merusak di Maluku Utara, Maluku, dan
Papua Barat

2

Peraturan Menteri: (a) tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
dan (b) tentang pelaksanaan pedoman PSMA

1

Keputusan Menteri yang menetapkan pelabuhan PSM (no. 52/KepMen-KP/2020)

1

Strategi kepatuhan kelautan dan perikanan dan kerangka pengelolaan untuk tingkat nasional dan provinsi

1

Prosedur operasi standar (SOP) teknis pelaksanaan PSMA untuk Sekretariat PSM Indonesia

TATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis dinas perikanan provinsi untuk
Maluku Utara (2019–2024), Maluku (2019–2024), dan Papua Barat (revisi, 2017–2022)

1

Mengembangakan kerangka pendukung Dana Desa untuk memastikan pengelolaan perikanan lokal dan KKP di
desa-desa pesisir, dengan pembelajaran dari wilayah Proyek USAID SEA dapat berlanjut.
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PEMBELAJARAN PENTING DARI KEGIATAN PENDEKATAN
STRATEGIS HUKUM DAN KEBIJAKAN
 Kepemimpinan gubernur dan staf pendukung dapat
mengesampingkan peran dan tanggung jawab yang
terfragmentasi di berbagai lembaga dan dapat
membuka akses kepada berbagai sumber daya dan
keahlian untuk perikanan dan tata kelola laut.
 Pentingnya mengembangkan pemahaman bersama
para pelaku tentang peran individu dan kolektif
mereka dalam penerapan kebijakan.
 Peran Lembaga WPP yang dapat menyebabkan
kerumitan lebih lanjut dari sistem yang sudah sangat
terfragmentasi. Penerapan harus dipertimbangkan
dengan hati-hati untuk memastikan bahwa
manfaatnya lebih besar daripada penambahan
kompleksitas. UU no. 23/2014 mengurangi
kewenangan pemerintah kabupaten atas perikanan.
Namun demikian, pemerintah kabupaten dan
pemerintah desa masih memiliki peran pengelolaan
perikanan dan pesisir yang besar. Perjanjian
kerjasama dan pengembangan rencana, seperti
rencana induk desa, dapat secara efektif melibatkan
partisipasi dalam pengelolaan laut dan pesisir.

 Ada kesenjangan dan tumpang tindih dalam
kebijakan yang ada saat ini. Secara bersamaan,
fleksibilitas penerapannya oleh pemerintah provinsi
dan pemangku kepentingan lokal harus didorong
untuk memastikan kemajuan dalam pelaksanaan
kegiatan dan penegakan hukum.
 Kebijakan nasional untuk mendukung komitmen
internasional (misalnya, PSMA) harus mengikuti
hukum dan pengaturan kelembagaan Indonesia, dan
harus serealistis mungkin, relevan dengan konteks
Indonesia, dan dengan pertimbangan untuk tindak
lanjut untuk mengantisipasi risiko.

Halaman-halaman berikutnya memberikan dua studi kasus yang memberikan contoh dari beberapa
pelajaran ini.
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Studi Kasus
Hukum dan Kebijakan

Kontekstualisasi perjanjian internasional ke dalam
kebijakan nasional: PSMA
Oleh: Christiana Yuni Kusmiati
Dimulainya Proyek USAID SEA pada tahun 2016
bertepatan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
no. 43/2016 tentang ratifikasi PSMA oleh Pemerintah
Indonesi a untuk menang ani pe nangk ap an ik an
IUU. Perjanjian ini mengurangi insentif bagi kapal IUU
untuk beroperasi, dan menghalangi produk perikanan
yang berasal dari IUU fishing untuk menjangkau pasar
nasional dan internasional. Ratifikasi perjanjian ini
menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi
perairan Indonesia dari kapal IUU yang mengancam
kesehatan perikanan dan bisnis perikanan domestik.
Komitmen ini menghadirkan tantangan yang cukup
besar bagi kementerian yang bertanggung jawab untuk
memperkenalkan praktik PSM dan penerapannya yang
sedang berlangsung. Pelaksanaannya membutuhkan
kesiapan kebijakan dan sumber daya manusia untuk
melakukan pengawasan yang ketat dan pelayanan
pelabuhan yang profesional, serta infrastruktur yang
memadai untuk mendukung praktik PSM. Karenanya,
Kemen KP meminta Proyek USAID SEA dan NOAAOffice of Law Enforcement (OLE) untuk memberikan
bantuan teknis. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah
yang paling mendesak, dan mempertimbangkan kekuatan
dan keterbatasan Proyek dan NOAA-OLE, bantuan teknis
ini diarahkan pada penguatan kebijakan personil dan
pembangunan kapasitas.

“Penangkapan ikan IUU tetap menjadi
tantangan yang terus-menerus, dan
upaya kolektif global diperlukan
untuk mengatasinya secara efektif.
Indonesia telah melakukan upaya luar
biasa dalam memerangi penangkapan
ikan IUU. Kemitraan Pemerintah
AS dengan Pemerintah Indonesia
dirancang untuk mempercepat
penerapan Port State Measures
Agreement (PSMA) dan menghalangi
aliran ikan yang ditangkap IUU ke
pasar nasional dan internasional.”
MATTHEW BURTON
Direktur Kantor Lingkungan USAID
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Kapal-kapal ilegal ditangkap
di perairan Indonesia. Foto:
Kemen KP (PSDKP)

.(1) Penguatan kebijakan
Pengelolaan PSM di Indonesia berbeda dengan negara lain,
seperti Amerika Serikat. Pengelolaan PSM melibatkan
berbagai kementerian dan lembaga di tingkat nasional,
terutama Kemen KP, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai,
dan Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, Proyek
USAID SEA dan NOAA-OLE menyesuaikan bantuan
teknis yang diberikan untuk memastikan bahwa kebijakan
yang dirumuskan akan mengikuti: (1) ketentuan hukum
Indonesia dan (2) pengaturan kelembagaan Indonesia.
Proyek USAID SEA dan NOAA-OLE mendemonstrasikan
prinsip global umum untuk implementasi teknis PSMA.
Proyek dan NOAA-OLE kemudian mengembangkan
pelatihan PSMA bagi pembuat kebijakan untuk membangun
pemahaman bersama tentang substansi kebijakan PSM
yang akan dikembangkan untuk Indonesia. Kementerian
akan menerapkan pengetahuan ini untuk merumuskan
kebijakan turunan PSMA yang sesuai dengan konteks

Indonesia dan memastikan konsistensinya dengan hukum
nasional. Dua kebijakan yang berhasil disusun dan disahkan
adalah: Peraturan KKP no. 39/PerMen-KP/2019 tentang
Pelaksanaan PSMA, dan SK KKP no. 52/KepMen-KP/2020
tentang Pelabuhan Peruntukan PSM di Indonesia. Kebijakan
ketiga yang menetapkan SOP untuk implementasi PSMA
masih dalam bentuk draf dan menunggu pengesahannya.
Fasilitasi pengembangan kebijakan yang bersumber dari
ratifikasi perjanjian internasional membutuhkan kehatihatian yang tinggi dan dipersulit oleh kenyataan pelaksanaan
di lapangan di dalam negeri. Proses pengembangan
kebijakan membutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi,
terutama mengingat jumlah lembaga nasional yang terlibat
yang tidak bekerja sama secara rutin. Namun, lembagalembaga ini menunjukkan keinginan dan kemampuan untuk
beradaptasi dengan persyaratan perjanjian internasional
untuk kepentingan memerangi ancaman penangkapan ikan
IUU di perairan Indonesia.

PEMBELAJARAN YANG DIPETIK DARI PROYEK USAID SEA

97

(2) Penguatan kapasitas
Proyek USAID SEA dan NOA A-OLE memberikan
serangkaian pelatihan yang paralel bagi petugas pengawasan
perikanan dan petugas pelabuhan untuk membangun
kapasitas pelaksanaan PSM. Pelatihan difokuskan pada
pelaksanaan inspeksi yang kuat dan efektif untuk mencegah
masuknya kapal penangkap ikan IUU dan produk perikanan
ikutannya ke wilayah Indonesia. Secara total, Proyek
USAID SEA dan NOAA-OLE membantu Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk:

• Semua pihak menyepakati isi kebijakan yang akan dijalankan atau disesuaikan oleh masing-masing institusi untuk
implementasi PSMA yang konsisten dan efektif.

• mengembangkan tujuh modul pelatihan penerapan
PSM berbasis kompetensi untuk petugas pengawasan
perikanan

• Kebijakan dirumuskan serealistis mungkin, relevan
dengan konteks Indonesia, dan dengan mempertimbangkan tindak lanjut untuk mengantisipasi risiko.

• menyelenggarakan TOT bagi delapan pelatih pelaksanaan PSM Kemen KP kepada petugas pengawasan
perikanan

• Keluaran kebijakan mencerminkan pemahaman bersama di antara berbagai lembaga tentang perannya
dalam PSMA. Misalnya Peraturan Kemen KP no. 39/
PerMen-KP/2019 menekankan peran Kemen KP dalam
pelaksanaan PSMA dan hubungannya dengan kementerian dan lembaga lain, sedangkan SK KKP no. 52/
KepMen-KP/2020 menetapkan tiga pelabuhan perikanan
Indonesia di bawah Kemen KP sebagai pelabuhan PSM
dan telah menetapkan sebuah pelabuhan PSM di bawah
wewenang Kementerian Perhubungan.

• mempersiapkan 109 pengawas perikanan dan petugas
pelabuhan dengan pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk menerapkan PSM, untuk ditempatkan
di Sekretariat PSM di Jakarta dan semua pelabuhan PSM
yang ditunjuk.
Ada beberapa manfaat dari pendekatan pembangunan
lintas-kelembagaan yang kolaboratif untuk dukungan
kebijakan dan kegiatan peningkatan kapasitas. Manfaat
tersebut antara lain adalah bahwa:

• Pembuat kebijakan memperoleh wawasan teknis yang
substansial dari petugas pengawasan perikanan dan
petugas pelabuhan terlatih, meningkatkan pemahaman
mereka tentang detail dan dinamika penerapan teknis
PSMA di lapangan.

Ringkasan dari hasil kerja dukungan PSMA yang berhasil
dan perubahan positif selama umur Proyek ditunjukkan
pada Gambar 30.

DUKUNGAN UTAMA
Mengadakan Pilot Pelatihan
Inspektur PSM untuk
Petugas Pengawasan
Perikanan (23–26 Agustus)

Memfasilitasi Lokakarya
Pemangku Kepentingan:
PSMA Penerapan di
Manado (22 Agustus)

FY
2016
FY
2017

Lokakarya: Penerapan
PSMA untuk Eksekutif
(Mei 3–4)

Pelatihan Lanjutan Inspektur
PSM untuk Menerapkan
PSMA (Januari16–25)

Pembinaan Co-Fasilitator
PSM (September 26–30)

Pelatihan Inspektur PSM
untuk Petugas Pengawasan
Perikanan dan Pengelolaan
Pelabuhan (Oktober 1–10)

FY
2018
FY
2019
FY
2020
FY
2021

HASIL
Kurangnya pemahaman
tentang bagaimana
menerapkan PSMA
setelah proses ratifikasi

Perpres no. 43/2016
satu-satunya
peraturan nasional
tentang PSM

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kemen KP
(Puslatluh) dan PSDKP memulai adopsi Modul
Pelatihan Inspektur PSM NOAA melalui peninjauan
dan pengembangan Kurikulum (Agustus 18–19)
Puslatluh memulai
pengembangan intensif
Modul Kemen KP tentang
Pelatihan Inspektur PSM
Puslatluh menyelesaikan
dan menguji tujuh modul
Pelatihan Inspektur PSM

Ditetapkan Peraturan
Kemen KP no.39/
PerMen-KP/2019 tentang
Pelaksanaan PSMA

Kemen KP tidak
memiliki modul
pelatihan yang terkait
dengan PSM
KKP meminta Proyek SEA
USAID dan NOAA untuk
menyelenggarakan Lokakarya
PSMA di tingkat manajer

Ditjen Perikanan Tangkap,
PSDKP, dan Biro Hukum
menyusun draf Peraturan Kemen
KP tentang Pelaksanaan PSM

Kemen KP memulai
proses penunjukan
Pelabuhan PSM
Indonesia

Puslatluh membentuk Tim Co-Fasilitator Kemen KP,
dan bekerja sama dengan SEA USAID dan NOAA
dalam ToT untuk Inspektur PSM
Keputusan Kemen KP no.
52/KepMen-KP/2020
menetapkan pelabuhan PSM

Pembuatan draf SOP
Penerapan PSM

Gambar 30. Dukungan Proyek USAID SEA dan NOAA-OLE untuk PSMA.
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Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan dalam sistem desentralisasi
Oleh: Christiana Yuni Kusmiati
• Perubahan besar dalam pengelolaan perairan pantai
yang disebabkan oleh diberlakukannya UU no. 23/2014
mengurangi dan mengganggu kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif. Pada awal Proyek USAID SEA pada
tahun 2016, disrupsi ini secara umum tercermin di tiga
provinsi fokus Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat,
yaitu:
• kelembagaan provinsi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan di tingkat daerah baik berupa unit pelaksana
teknis daerah (UPTD) maupun cabang kelautan dan perikanan (Cabang Dinas) tidak cukup;
• personil unit pengelolaan yang kapasitasnya tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
• anggaran tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan
pengelolaan lapangan; dan
• menurunnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota akibat dampak psikologis dari UU no.
23/2014
Bersamaan dengan itu, penerapan UU no. 23/2014 secara
signifikan meningkatkan tuntutan kepada Kemen KP dan
Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan

pedoman kebijakan (NSPK) yang tepat, untuk mengelola
sumber daya kelautan dan perikanan. Undang-undang
menetapkan bahwa NSPK harus diselesaikan dalam waktu
dua tahun, tetapi kedua kementerian tersebut masih
berjuang keras untuk memenuhi tenggat waktu yang
ditetapkan.
Sebagai tanggapan terhadap situasi tersebut, Proyek
USAID SEA berusaha untuk: (1) membantu Kementerian
Kelautan dan Perikanan mempercepat persiapan
diterbitkannya NSPK, dan (2) mendukung DKP provinsi
untuk meningkatkan kapasitas tata kelola mereka secara
bertahap. Kegiatan dalam inisiatif ini bertujuan untuk:
• meningkatkan pemahaman bersama antara pemerintah
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengenai kesenjangan kapasitas kebijakan dan tata kelola yang perlu
ditangani untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan di lapangan
• memastikan komitmen untuk mengambil tindakan
prioritas
• memperkuat semangat kolaborasi antar pihak, yang
semuanya memiliki peran penting dalam memastikan
tata kelola kelautan dan perikanan yang efektif
• memastikan partisipasi nyata dari masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan laut dan pesisir

Dukungan USAID SEA untuk Kemen KP dan DKP provinsi
Dari 2017 hingga 2020, upaya Proyek USAID SEA untuk
membantu Kemen KP dan DKP provinsi meliputi yang
berikut ini.
(1)

(2)

Memfasilitasi dialog antara unit pelaksana Kemen KP
dan DKP provinsi untuk mengidentifikasi, memetakan,
dan mengembangkan NSPK prioritas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan.
Memfasilitasi dialog antara Kemen KP, Kementerian
Dalam Negeri, dan DKP provinsi untuk percepatan
transfer personil, pembiayaan, infrastruktur, dan

dokumen strategis (pedoman pelaksanaan pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta
dokumen – P3D) dari pemerintah kabupaten/kota ke
pemerintah provinsi. P3D digunakan untuk memperkirakan dan menetapkan target yang memadai untuk
kapasitas kelembagaan, pendanaan, dan personil.
(3)

Memfasilitasi forum pembelajaran Kemen KP dan
DKP provinsi untuk memperkuat pemahaman mereka
tentang perlunya pembentukan badan pengelola KKP
yang berfungsi (misalnya, badan pengelola KKP Raja
Ampat) dalam hal sumber daya manusia, sarana,
prasarana, dan kegiatan penting untuk dijabarkan
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Praktisi kelautan dan perikanan
menghadiri Lokakarya Verifikasi
Ahli di Jakarta, Agustus 2019,
untuk pengusulan Perancangan
Jejaring KKP WPP 715. Foto:
USAID SEA/Melva Artitonang

dalam profil pendanaan. Proyek USAID SEA bekerja
dengan NOAA untuk berbagi pendekatan praktik
terbaik dalam pengelolaan KKP dari AS dan wilayah
Indonesia lainnya.
(4)

(5)

Mendorong keterlibatan dinas perikanan kabupaten/
kota dalam program kerja provinsi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Misalnya, dinas perikanan daerah didorong untuk lebih
menyelaraskan program pemberdayaan perikanan
dengan program dan kegiatan provinsi untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat
lokal. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kolaborasi antara dinas perikanan kabupaten/
kota dengan DKP provinsi.
Meningkatkan rasa kepemilikan, pengetahuan, kesukarelaan, dan kemandirian masyarakat dan pemangku
kepentingan lokal dalam pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Hal ini
diraih melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi
masyarakat, Pejuang Laut, dan pokmaswas, dan fasilitasi serta pengembangan peraturan adat dan desa
di 24 lokasi di Seram, Maluku dan 36 lokasi di Raja
Ampat, Papua Barat.

Pekerjaan dukungan di atas menghasilkan:
• peningkatan upaya dari DKP provinsi untuk memastikan
program dan anggaran untuk mengembangkan badan
pengelola KKP yang berfungsi dalam RPJMD Maluku dan
Maluku Utara, serta Revisi RPJMD di Papua Barat
• percepatan pengalihan P3D untuk pengelolaan kawasan
konservasi laut, serta pemantauan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap terutama di Maluku Utara,
yang awalnya mengalami hambatan
• dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam fasilitasi
kegiatan terkait dengan penyusunan RPJMD masingmasing provinsi dan pengesahan dana tahunan dalam
APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
– APBD)
• dukungan dari pemerintah daerah dan desa untuk menerapkan hukum adat dan peraturan desa yang mengatur
praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab, sosialisasi zonasi laut, dan kegiatan pengawasan pokmaswas,
dengan dukungan dari anggaran dan pembiayaan Dana
Desa
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Memajukan keterlibatan semua tingkat pemerintahan untuk mencapai dampak
Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi untuk
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
memerlukan fleksibilitas dalam pendekatan, terutama di
wilayah yang memiliki banyak pulau atau yang memiliki
kondisi geografis yang menantang, di mana wilayah
prioritas pengelolaan jauh dari ibu kota provinsi. Dalam
konteks ini, Proyek USAID SEA menganggap perubahan
atau terobosan kebijakan berikut patut dipertimbangkan
oleh pemerintah di semua tingkatan.
(1)

(2)

Keterlibatan instansi perikanan kabupaten/kota
dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Undang-Undang no. 23/2014, yang mengatur pemerintah provinsi untuk mendelegasikan pengelolaan
melalui mekanisme tugas pembantuan. Dalam skema
tugas pembantuan ini, pemerintah provinsi dapat
mendelegasikan tugas di luar kewenangan kabupaten/kota dan menyediakan anggaran yang cukup bagi
dinas perikanan kabupaten/kota untuk melaksanakan
tugas yang didelegasikan. Kekuatan skema ini adalah bahwa pemerintah provinsi dapat memanfaatkan
kearifan lokal dan kapasitas dinas perikanan kabupaten/kota untuk melaksanakan program pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih
efektif dan efisien.
Menggunakan mekanisme kerja sama daerah sebagai
peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
sumber daya laut antara pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah no. 28/2018 tentang kerja sama daerah.

Meskipun skema kerja sama daerah tidak memberikan pendelegasian wewenang, pengelolaan sumber
daya laut daerah dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan pedoman rencana pengelolaan yang disepakati oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
(3)

Kerja sama antara pemerintah provinsi dan organisasi swasta atau LSM untuk tugas-tugas yang sulit
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau yang
dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien
oleh pihak ketiga.

(4)

Keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan yang memungkinkan terjadinya tindakan pengelolaan yang sebenarnya secara sistemik dan berkelanjutan di tingkat
lokal. Kemen KP dan Kementerian Pemberdayaan
Desa dapat menyusun rencana induk pembangunan
desa pesisir yang menyeimbangkan pembangunan
ekonomi dan pengelolaan kelautan dan perikanan
yang berkelanjutan. Rencana induk seperti itu akan
memandu pemerintah desa untuk melaksanakan tindakan pengelolaan dan mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

Singkatnya, memastikan pengelolaan sumber daya laut
dan pesisir yang berkelanjutan di sepanjang garis pantai
Indonesia yang luas memerlukan keterlibatan pemerintah
lokal (desa, kabupaten, dan kota) dan masyarakat yang
memiliki kepentingan langsung dalam kelangsungan sumber
daya ini.

. Image©

Bupati Sorong Selatan
menerima sumbangan material
dan perlengkapan dari
Kemen KP untuk mendukung
Pokmaswas Kokoda. Foto:
USAID SEA/Chris Rotinsulu
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CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN STRATEGIS HUKUM,
PERATURAN DAN KEBIJAKAN
Keberhasilan pendekatan strategis Hukum dan Kebijakan diukur melalui satu indikator yang capaiannya jauh melampaui target.*

Target dan Hasil HUKUM dan KEBIJAKAN

Jumlah undang-undang,
kebijakan, atau peraturan
yang mengatur upaya
konservasi
keanekaragaman hayati
dan/atau tema
lingkungan secara resmi
diusulkan, diadopsi, atau
diimplementasikan.
= 3 UU/kebijakan

Melebihi
Target

15 UU, kebijakan,
strategi, rencana,
peraturan

42 UU, kebijakan,
strategi, rencana,
peraturan

* Untuk mencapai target ini, perundangan harus disahkan atau diterima (yaitu, mencapai tahap 2 dari proses otorisasi, dengan tahap 1 ‘dimulai’
dan tahap 3 ‘dilaksanakan’). Dari 58 kebijakan yang didukung USAID SEA, 42 mencapai setidaknya tingkat 2 dari tahap proses kebijakan selama
kurun waktu proyek dan dihitung sebagai capaian indikator ini. 16 kebijakan sisanya, mencapai tingkat 1.

USAID SEA dan mitra WCS menyelenggarakan Pelatihan KKP 101 untuk pemangku kepentingan utama di Ternate, Maluku
Utara, pada Maret 2020. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang fungsi dan
pengelolaan KKP, dan membantu mempersiapkan pemangku kepentingan untuk menerapkan skema zonasi. Foto: USAID
SEA/Ping Machmud

08
Melembagakan
pengembangan
kapasitas
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Pendekatan strategis lintas kegiatan yang terakhir adalah
melembagakan upaya pengembangan kapasitas. Hal ini
dilaksanakan untuk membangun landasan untuk kemajuan
yang terus-menerus untuk menuju pengelolaan pesisir dan
laut yang berkelanjutan. Di bawah pendekatan strategis
ini, upaya difokuskan pada peningkatan keterampilan dan
peningkatan kapasitas serta kompetensi di berbagai sektor,
lembaga, organisasi, dan individu untuk menghasilkan
kader personil yang cakap dan pemangku kepentingan yang
diperlukan untuk mengelola warisan kelautan Indonesia
secara berkelanjutan.
Pendekatan strategis ini beroperasi melalui empat modus
operandi dasar:
(1)

Mengembangkan materi pelatihan, kurikulum, dan sumber daya pendidikan – termasuk modul pelatihan pokmaswas dari Tahap 1,
tingkat inisiasi, hingga tahap 3, tingkat lanjutan dan
tujuh modul pelatihan untuk pengawas pelabuhan.

(2)

Melaksanakan pelatihan – untuk 3.042
pemangku kepentingan dari berbagai lembaga dan
latar belakang, termasuk aparatur pemerintah dari
lembaga tingkat nasional hingga kabupaten, anggota

masyarakat, nelayan, dan pengguna sumber daya laut
yang lebih luas. Pelatihan umumnya diadakan selama
dua hari penuh atau lebih lama, dengan perempuan
mewakili 25 persen peserta pelatihan.
(3)

Melatih pelatih – untuk menyediakan instruktur dan kapasitas pembinaan setelah Proyek selesai. Personil utama di lembaga pelatihan Kemen KP
dan perwakilan dari berbagai sektor dilatih sebagai
pelatih.

(4)

Melembagakan sistem untuk pelatihan
dan peningkatan kapasitas setelah Proyek
berakhir – untuk memastikan bahwa bahan yang
dikembangkan disetujui dan diadopsi oleh Kemen KP
dan lembaga pelatihan terkait. Kegiatan ini termasuk
pelatihan PSMA yang menerima pengesahan dengan
Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3), dan dua
program pelatihan yang dikembangkan oleh mitra
pelaksana Proyek USAID SEA CTC yang menerima
pengesahan yang memenuhi Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program penjangkauan KKP dan paket pelatihan pengelolaan wisata
bahari (Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 96/2018
dan no. 55/2018).

Pelatihan logbook bagi nelayan skala
kecil untuk meningkatkan pencatatan
data hasil tangkapan, Papua Barat.
Foto: Tim Rare
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PEMBELAJARAN UTAMA DARI KEGIATAN PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
 Masih ada peluang bagi universitas dan institusi
akademis untuk duduk di panel ilmiah dari 11
WPP untuk memperkaya proses dan analisis ilmiah
untuk penilaian stok dan pengelolaannya.
 Mengembangkan mekanisme untuk mendorong
dukungan donor bagi berbagai mitra pelaksana
penting, termasuk bagi mitr a org anisasi
internasional, nasional, dan berbasis masyarakat.
Koordinasi dukungan ini juga penting, meskipun
beberapa tahun terakhir terlihat peningkatan dalam
koordinasi, kesenjangan tetap ada, dan koordinasi
tetap diperlukan untuk memastikan tema prioritas
dan geografi mendapatkan dukungan teknis.
 Perubahan yang sering terjadi dalam rotasi staf
pemerintah berarti akan ada kebutuhan yang
terus-menerus akan peningkatan kapasitas untuk
peran kunci dalam pengelolaan laut dan pesisir.
 Ada peluang untuk melembagakan pengembangan
kapasitas ke dalam tujuan dan strategi rancangan
proyek untuk memastikan adopsi pendekatan
dan kegiatan dalam jangka panjang. Upaya ini
mencakup kegiatan melatih kader calon pelatih
untuk memastikan kesinambungan, pelembagaan
program dan proses pengembangan kapasitas
dalam prioritas pemerintah yang secara resmi
mengadopsi rencana pengembangan kapasitas.

 Upaya untuk mendorong rasa kepemilikan
pemangku kepentingan dalam proses pengembangan
kapasitas tidak dapat diremehkan.
 Pengaturan kerja yang sifatnya kolaboratif multilembaga/multi-disiplin/multi-sektoral cenderung
memiliki dampak jangka panjang yang paling
signifikan.
 Penggunaan kerangka kerja pengembangan
kapasitas Proyek USAID SEA untuk semua
intervensi pengembangan kapasitas yang diusulkan
terbukti sangat berpengaruh di berbagai kegiatan
pelatihan dan pengembangan kapasitas.
 Memastikan bahwa program pelatihan selalu
memiliki pertimbangan perspektif gender.
 Dukung an dan pelatihan pemerint ah - ke pemerintah, misalnya NOAA-Kemen KP bisa
sangat efektif, seperti yang terlihat pada pelatihan
PSMA.
 Proyek menguji dan mendukung beberapa inovasi
teknologi, beberapa lebih berhasil daripada yang
lain dan umumnya hanya memberikan dukungan
dalam kasus di mana pemangku kepentingan
bersedia untuk menyelesaikan masalah khusus
yang sedang ditangani.

Halaman-halaman berikutnya menyediakan tiga studi kasus yang memberikan contoh beberapa pelajaran ini.

Studi Kasus Pelatihan dan
Pengembangan Kapasitas

Kerangka intervensi pengembangan kapasitas
Proyek USAID SEA
Oleh: Nour Muhamad
Sejak awal Proyek USAID SEA , pelatihan dan
pengembangan kapasitas telah menjadi inti dari
beberapa pendekatan strategis melalui pengembangan
keterampilan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman, dan peningkatan penyampaian, penyerapan,
dan adopsi intervensi. Namun, memberikan dukungan
pelatihan seringkali merupakan aktivitas yang cepat
berlalu. Proyek jangka waktu tertentu seperti Proyek USAID SEA sering kali mengembangkan dan
memberikan pelatihan, tetapi dukungan semacam itu
berakhir dengan siklus proyek tanpa perencanaan yang
matang. Oleh karena itu, pelembagaan keterampilan
pengembangan kapasitas di dalam Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan mitra/pemangku kepentingan jangka panjang utama menjadi prioritas
Proyek dan penting untuk pembangunan keterampilan
yang berkelanjutan di masa depan.

Dalam Proyek USAID SEA , beberapa inisiatif
pelatihan sengaja dirancang dan dikembangkan untuk
mengoptimalkan pelembagaan dan adopsi untuk
penggunaan jangka panjang. Pengembangan programprogram ini mengikuti kerangka kerja intervensi
pengembangan kapasitas seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 31, yang dikembangkan bekerja sama dengan
Kemen KP dan mitranya. Kerangka kerja ini mencakup
upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan,
mendesain perangkat, bahan dan modul, serta mengidentifikasi dan membangun kapasitas kepada pelatih
dari Kemen KP dan mitra untuk keberlanjutan pelatihan
melalui dukungan kegiatan TOTs.
Pendekatan ini berhasil membawa inisiatif pelatihan
yang diadopsi untuk kegiatan lebih lanjut sesudah
Proyek USAID SEA berakhir dan untuk replikasi
serta perluasan kegiatan secara nasional. Pendekatan
semacam ini mencontohkan pentingnya memasukkan
pertimbangan pelembagaan sejak awal dan dampak
pendek at an semacam itu terhadap f asilit asi
pembangunan keterampilan jangka panjang secara
nasional.
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Staf Kemen KP menerima pelatihan
instruktur dari Proyek USAID SEA
mengenai geoportal SEANODE,
untuk memastikan pengembangan
keterampilan dapat berlanjut
melampaui jangka waktu Proyek. Foto:
USAID SEA/Ndaru Prasetiyo

Membentuk
kelompok untuk
menumbuhkan minat, rasa
memiliki, dan menguraikan
rencana kerja yang
diusulkan

Mengidentifikasi
calon pelatih
dengan kelompok dan
menyelenggarakan bersama
organisasi pelatihan di
tingkat nasional dan
provinsi

PENINGKATAN
KAPASITAS

Melakukan penilaian
kebutuhan untuk
mengidentifikasi kesenjangan
pengembangan kapasitas

Diskusikan model
pengembangan kapasitas
(pendekatan, isi/pengetahuan yang
diusulkan, metodologi, dll)

Gambar 31. Kerangka intervensi pengembangan kapasitas SEA.
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Memberikan keterampilan yang diperlukan
oleh Inspektur Pelabuhan dalam memerangi
penangkapan ikan IUU
Oleh: Nour Muhamad
Pada tahun 2016, dengan diratifikasinya PSMA, Kemen KP
berkomitmen untuk memerangi IUU fishing (Illegal,
Unreported, and Unregulated Fishing). Perjanjian ini
menguraikan berbagai persyaratan dan mekanisme untuk
memastikan bahwa kapal diperiksa dengan tepat dan dikaji
untuk memastikan bahwa kapal tersebut memenuhi
standar pendaratan saat memasuki pelabuhan.
Peningkatan kapasitas yang cukup besar diperlukan
bagi pengawas pelabuhan untuk melakukan inspeksi
yang diperlukan di lapangan, menganalisis data, dan
melaporkan temuan dengan tepat. Untuk membantu
membangun kapasitas ini, Proyek USAID SEA mendukung
pengembangan Manual Pelatihan Inspektur PSM yang
terdiri dari tujuh modul (lihat Gambar 32), yang dirancang
untuk melengkapi SOP inspeksi kapal yang ada di Kemen
KP.
Selain 109 inspektur yang menerima pelatihan, Proyek
USAID SEA dan mitranya NOAA-OLE memberikan
pelatihan ekstensif dan pendampingan kepada pelatih untuk
memastikan bahwa modul-modul yang dikembangkan

dapat terus digunakan di pelabuhan di Indonesia sesudah
Proyek selesai. Secara keseluruhan, delapan pelatih kini
siap untuk terus menyampaikan modul-modul ini.
Namun memberikan dukungan ini bukannya tanpa
tantangan. Melatih personil pasukan keamanan dan petugas
yang memiliki hak untuk membawa senjata seperti polisi,
tentara, dan petugas pengawasan perikanan memerlukan
proses verifikasi Leahy Law yang panjang. Undang Undang
Leahy ini melarang penggunaan bantuan pembangunan
AS untuk unit pasukan keamanan di luar AS. Kepatuhan
terhadap proses ini memerlukan dokumentasi ekstensif
dari peserta, dan beberapa petugas menolak pelatihan
karena data dan informasi yang diminta bersifat pribadi
dan sensitif.
Namun secara keseluruhan, program ini mengalami
sukses besar, terutama karena TOT yang ekstensif dan
pertimbangan faktor pelembagaan sejak awal program
untuk memastikan peningkatan kapasitas dapat berlanjut
melampaui jangka waktu Proyek.

Modul Pelatihan Inspektur PSM
Membentuk tim
inspeksi

Melakukan
pemeriksaan fisik
alat tangkap,
awak kapal, dan
kapal

Melakukan
analisis atas
temuan

1>2 >3>4>5 >6>7
PSMA 101
& informasi
pra-kedatangan

Memverifikasi
dokumen kapal
penangkap ikan

Memeriksa
hasil
tangkapan
ikan

Gambar 32. Modul Pelatihan inspektur PSM.

Melaporkan
inspeksi
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“Di Bitung, kami tidak pernah dihadapkan pada tata cara pemeriksaan kapal asing.
Pelatihannya sangat berguna bagi kita untuk dibiasakan dengan standar PSMA.
Kami belajar bagaimana melakukan inspeksi onboard menyeluruh dan standar
etik. Instruktur juga memberi kami beberapa sumber online yang bisa menjadi
referensi kami saat mencari data kapal. Ini sangat membantu saat kita melakukan
penyaringan dokumen pra-boarding. Dari platform online tersebut kami dapat
memperoleh informasi tentang identitas kapal-kapal tersebut dan sejarah mereka.
Ini akan membantu kami menentukan apakah kapal tersebut terlibat dalam aktivitas
penangkapan ikan IUU atau tidak.”
EMY RIMADHANI
Petugas Pengawasan Perikanan. Pelabuhan Bitung

Bapak Yogi Effendi Darmawan yang
mengikuti Pelatihan Pengawas PSM
tahun 2018 ini telah menerapkan
tahapan dan praktik pemeriksaan PSM
untuk mencegah produk perikanan IUU
memasuki pelabuhan Benoa di Bali. Foto:
USAID SEA/David Hermanjaya
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Memberdayakan dan melengkapi anggota
masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan
untuk mengelola dan memantau sumber daya alam
Oleh: Nour Muhamad
Sejak awal Proyek USAID SEA, Kemen KP dan mitranya
(DKP provinsi, WWF, WCS, dan CTC) berkolaborasi
dalam mengembangkan modul pelatihan dan manual
untuk pokmaswas. Pokmaswas beroperasi di garis depan
pengelolaan pesisir dan perikanan dan memberikan
layanan pengawasan vital dengan memantau wilayah laut,
melaporkan pengamatan, dan mengumpulkan bukti bagi
petugas penegak hukum untuk menangani pelaku kejahatan
laut atau pelanggar peraturan kelautan.

Pelatihan disajikan dalam tiga modul progresif, sesuai dengan
keahlian dan keterampilan masyarakat, serta kebutuhan
lokal, dan dirancang untuk pembelajaran partisipatif orang
dewasa. Materi pelatihan ini mencakup informasi dan
pembahasan tentang hukum adat setempat, perangkat
dan aplikasi pemantauan seperti buku harian pokmaswas,
dan sistem komunikasi untuk melacak dan melaporkan
pelanggaran secara real-time, misalnya, SMS Gateway
dan WhatsApp (Tabel 9). Lebih lanjut, pelatihan ini juga
menyediakan platform bagi anggota masyarakat pengawas
untuk berbagi informasi dan bertukar pengalaman.

Format

Keterampilan yang
dibangun

Fokus Pengetahuan

Tabel 9. MODUL PELATIHAN POKMASWAS
TAHAP 1: AWAL

TAHAP 2: MENEGAH

TAHAP 3: LANJUT

(1) Peran, Fungsi dan Tugas
Pokok Pokmaswas

(1) Etika Komunikasi

(1) Perencanaan Desa

(2) Prinsip Keamanan

(2) Ekosistem Laut

(3) Pengelolaan Masalah Sensitif

(3) Ancaman dan Potensi

(4) Rencana Pengelolaan Perikanan & KKP

(4) Pengelolaan Sumber Daya

(2) Rencana Aksi Provinsi
untuk Mengurangi
Penangkapan Ikan yang
Merusak

(5) Jaringan Pengawasan dan Perlindungan
Pokmaswas

(6) Pengembangan Organisasi
Pokmaswas (Internal)

(3) Kemandirian dan
Kontribusi Pokmaswas
kepada Desa
(6) Aturan dasar KUHP terkait Pelanggaran
(4) Kewirausahaan
(7) Kelautan dan Perikanan
(5) Pengembangan Jaringan
(8) Pengembangan Organisasi Pokmaswas
Pokmaswas (Eksternal)
(Internal & Eksternal)

(1) Pemantauan

(1) Komunikasi yang Efektif

(2) Pelaporan

(2) Pengelolaan Bukti

(3) Penggunaan Teknologi

(3) Keterampilan Pemantauan

(4) Buku Catatan/logbook
Pokmaswas

(4) Informasi dan Manajemen Data
(Perekaman)

(5) Manajemen Pelaporan

(5) Pengembangan Organisasi Pokmaswas
(Penilaian untuk perbaikan)

(5) Pengelolaan Pelaporan

(6) Pengembangan Organisasi
Pokmaswas (Internal)
Tiga Modul
24 jam (minimal 3 hari)
pelatihan

Enam Modul
24 jam (minimal 3 hari) pelatihan

(1) Keterampilan Komunikasi
Tingkat Lanjut (Tawarmenawar, Promosi,
Negosiasi, Diplomasi)
(2) Kewirausahaan
(3) Pengembangan Anggaran
Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga

Empat Modul
18 jam (minimal 2,5
hari) pelatihan
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Pelatihan dengan modul ini diberikan kepada 534 anggota
pokmaswas (Gambar 33). Jumlah ini luar biasa mengingat
sulitnya mendapatkan nelayan untuk menghadiri kegiatan
yang akan membuat mereka tidak bekerja selama lebih dari
dua hari, belum lagi tantangan untuk melakukan pelatihan
di daerah terpencil. Pelatihan seringkali diberikan dengan
infrastruktur yang terbatas (tidak ada listrik, internet, dll.),
atau dalam kondisi lain yang tidak dapat diprediksi.
Memastikan representasi dari gender yang memadai juga
merupakan hal yang menantang. Perempuan seringkali
kurang terwakili karena beberapa alasan yang terkait
dengan persaingan peran gender dalam masyarakat dan
budaya dan tuntutan waktu. Secara umum, ekspektasi

TAHAP 1 (Awal) – Selesai
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peran perempuan masih di bidang domestik seperti
pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, sehingga para
istri nelayan, misalnya, sering kesulitan mendapatkan izin
dari pasangan mereka untuk berpartisipasi. Pada tahun
2020, pembatasan pergerakan akibat pandemi Covid-19
menghambat pelaksanaan pelatihan lapangan. Sebagai
solusinya, Proyek USAID SEA mencari alternatif dan
beralih dari penyelenggaraan pelatihan secara langsung
atau temu muka, beralih untuk memberikan pelatihan
jarak jauh melalui penggunaan teknologi berbasis Internet
(WhatsApp). Metode daring ini yang terbukti sangat
berhasil, dapat diakses, dan efisien dalam menjangkau
kelompok sasaran.

TAHAP 2 (Menegah) dan TAHAP 3
(Lanjutan) – Selesai

POKMASWAS

Widi Star

15

Diproduksi oleh SSIC.

MALUKU UTARA

10

Giman Widi
Pagama Indah
Pasir Putih
Sula KKP
Tanjung Deko
Fat Bot
Tanjung Keter
KoonNeiden
Pasukan
KKP
Leawana
Hena Berkarya
Buano KKP
Hena Puan
Uku Ha’a
KKP
Rupranya
Duurztede
Lawere
Ay-Rhun
KKP
Naelaka
Awego
Warai
Teluk
Bintuni
Tahiti
Babo

LOKASI

15
14
13
10
10
10
17
10
11
10
10
12
15
15
10
10
12
12

*

Guraici KKP

POKMASWAS
Ene Lo Ene
15
Kie Ruru
15

Loumadoro
Morotai KKP Batu Kopi
Horomoi
Ahu Malinga
Mare KKP
Jiko Se Doe
Makian-Moti Sebelei
KKP
Tafamutu

MALUKU

PAPUA
BARAT

MALUKU

Widi KKP

POKMASWAS
Bangkit Sehat

Sawai KKP

PAPUA BARAT

MALUKU UTARA

LOKASI
Morotai
KKP

Nusalasi KKP Nusa Matan *
Metemani
Udang
Knasaimos
Sorong
Seletan KKP Siganoi
Kenaburi
Mangewang

10
10
10
10
10
15
15

Pantura

26

Toha Putih

14
18
15
23
20
20
23
24

= Jumlah anggota
= Pelatihan tahap 2 dan 3 diterima, tetapi
tidak didanai oleh Proyek SEA USAID

Gambar 33. Pokmaswas yang dilatih selama jangka waktu Proyek USAID SEA,
dari pelatihan tahap awal hingga lanjutan.
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Pokmaswas Siganoi mengikuti
pelatihan khusus untuk
memperkuat keterampilan
pengawasan laut di Inanwatan,
Sorong Selatan, Papua Barat. Foto:
USAID SEA/M. Ridwan Putra

.Untuk memastikan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas
berlanjut setelah Proyek berakhir dan akan tersedia untuk
pokmaswas secara nasional, program TOT bersama
telah dilakukan, dan modul-modul tersebut berhasil
diadopsi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh)
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan di
masa mendatang.
Keberhasilan inisiatif ini didasarkan pada tiga faktor utama,
yaitu:
(1)

Selama perancangan dan pengembangan modul pelatihan, terdapat rasa kepemilikan yang kuat dari Pusat
Pelatihan dan Penyuluhan Kemen KP dan direktorat
terkait lainnya yang menunjukkan komitmen untuk

dengan tegas memimpin proses, menyelenggarakan
acara pelatihan, dan terlibat penuh dalam pembuatan
manual dan materi.
(2)

Pengaturan kerja bersifat kolaboratif dan kooperatif
antara semua pihak, termasuk Kementerian Kelautan
dan Perikanan, DKP provinsi, dan mitra Proyek
USAID SEA.

(3)

Rencana pengembangan kapasitas secara efektif
memformalkan program, menggunakan desain yang
komprehensif dan model kelembagaan yang dibahas
secara ekstensif oleh pihak-pihak terkait, termasuk
seputar isi manual dan modul pelatihan.

Inovasi yang didukung oleh Proyek USAID SEA
Di bawah alur kerja ini, keterampilan juga ditingkatkan baik di tingkat nasional maupun daerah melalui
pengembangan, pengujian, dan penerapan berbagai inovasi.
Inovasi dapat berupa produk, proses, alat, pendekatan, model penyampaian layanan, atau intervensi lain
yang berpotensi mencapai peningkatan yang signifikan (tidak bertahap) dalam hasil pembangunan versus
alternatif yang ada.
Sederhananya, inovasi dapat dipecah menjadi dua kategori besar: proses dan alat. Di bawah Proyek USAID
SEA, 12 inovasi telah diuji dan/atau diimplementasikan.
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WILAYAH
UJICOBA

Prosedur untuk Desain Partisipatif dan Pembentukan TURFS/Area Akses Terkelola
Maluku dan Papua
– dikembangkan melalui kemitraan bersama Rare di Raja Ampat, dan ILMMA di Pulau Seram,
Barat
sebagai yang pertama di Indonesia.
Proses Perencanaan Partisipatif yang Dimanfaatkan untuk Pengembangan RZWP3-K – telah memberikan sebuah model yang direplikasi oleh banyak provinsi di Indonesia.

Maluku Utara, Maluku
dan Papua Barat

Memasukkan Kerangka Kerja Manajemen Kelembagaan yang Kuat ke dalam
Kebijakan – dengan catatan kemajuan dalam seluruh pendekatan strategis dan teknis
yang dilaksanakan oleh Proyek USAID SEA untuk memasukkan kerangka kerja pengelolaan
kelembagaan yang kuat ke dalam kebijakan.

Nasional

ALAT INOVATIF
Sistem pelacakan kapal GPS untuk mengidentifikasi daerah penangkapan ikan
(misalnya, Spot Trace dan Sistem Data Pelagis) – dapat dipasang ke kapal apa pun dan
menggunakan teknologi satelit untuk melacak pergerakan kapal, mendukung perencanaan
dan pemantauan pengelolaan.

WILAYAH
UJICOBA
Maluku Utara dan
Maluku

Perangkat genggam untuk pengumpulan data perikanan – memanfaatkan teknologi
Maluku Utara,
untuk merekam dan mengunggah data perikanan lapangan secara real-time. Termasuk: I-Fish,
Maluku, dan Papua
OURFISH, pemantauan sumber daya WWF-ID, MDPI – Aplikasi pemasok, iDAPAR dan
Barat
FISH-AP2HI (semuanya kompatibel dengan database I-Fish Kemen KP).
MPA Alert System berdasarkan data Visible Infrared Imagining Radiometer Suite
(VIIRS) – untuk mendeteksi aktivitas kapal di area tertentu (seperti zona inti KKP) pada
malam hari, menawarkan sarana (di luar kemampuan teknologi yang ada) untuk menangkap
pergerakan kapal.

Papua Barat

Database Geoportal Perencanaan Tata Ruang Laut SEANODE – geoportal online menggunakan sistem operasi LINUX, untuk menampung semua data spasial provinsi, data tematik
Nasional
MSP, dan semua dokumen panduan pemanfaatan ruang laut yang telah disahkan secara resmi
oleh peraturan perundang-undangan.
SIMKADA Offline – Proses dan aplikasi untuk izin penangkapan ikan – sistem dan
aplikasi penyimpanan untuk mengintegrasikan data registrasi kapal dari daerah terpencil ke
dalam basis data pusat.

Nasional

Pemodelan dinamika biomassa non-ekuilibrium untuk penilaian stok – alat analisis
statistik untuk mendukung: (a) pengujian efektif dari data yang tersedia (pra-analisis,
untuk menilai tingkat ketahanan), dan (b) penggunaan data yang disetujui (analisis) untuk
menentukan penilaian status stok.

Nasional

Aplikasi TraceTales untuk pelacakan tuna bagi pemasok – berbasis penghitungan digital,
Maluku Utara dan
bertujuan untuk menggantikan sistem pencatatan berbasis kertas untuk meningkatkan keterMaluku
lacakan produk dalam perusahaan pemrosesan.
Aplikasi trafiz untuk pelacakan tuna melalui prosesor – sebuah aplikasi yang dapat
diunduh ke ponsel dan digunakan sebagai alternatif untuk pencatatan berbasis kertas oleh
perantara dan pemasok.

Maluku Utara dan
Maluku

Aplikasi ponsel Ocean Eye – aplikasi konservasi yang memberi nilai pada spesies utama di
suatu wilayah, dan memungkinkan nilai tersebut direalisasikan melalui pembayaran pariwisata
Maluku Utara
kepada masyarakat, menciptakan insentif yang kuat untuk melindungi hewan-hewan ini
daripada mengubahnya menjadi sasaran penangkapan dengan memancing atau berburu.
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La Nafsahu Indrus, Pejuang Laut SEA dan ketua
Pokmaswas Tanjung Deko, mempromosikan masuknya
habitat laut yang penting untuk spesies cetacea dalam
rencana zonasi KKP pada Lokakarya Pelatihan Cetacea
yang diselenggarakan oleh Proyek USAID SEA dan
mitra CTC di Ambon, Maluku, September 2019. Foto:
USAID SEA/Kasman
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CAPAIAN INDIKATOR PENDEKATAN STRATEGIS TERKAIT
PELATIHAN DAN PELEMBAGAAN PENINGKATAN KAPASITAS
Keberhasilan pendekatan strategis pelatihan dan pengembangan kapasitas diukur melalui dua indikator,
yang keduanya memenuhi atau melampaui targetnya.*

Target dan Hasil PELATIHAN dan PENINGKATAN KAPASITAS

Jumlah orang yang terlatih dalam
pegelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan dan/atau upaya konservasi
keanekaragaman hayati.

Jumlah inovasi yang didukung.

Melebihi
Target
12 inovasi

Target
0
2.000 orang

3.042 orang

Tercapai
12 inovasi

. Image©

* Jumlah orang yang dilatih dihitung dari mereka yang menghadiri pelatihan yang didukung atau diberikan oleh Proyek USAID SEA
selama lebih dari dua hari penuh (sebelum Covid-19), atau melalui serial daring (selama Covid-19) yang jumlah total minimum nya 16 jam.
Jumlah inovasi seperti yang ditunjukkan pada kotak inset halaman sebelumnya.

Kapal nelayan skala kecil datang untuk pengukuran dan pendaftaran kapal (Pas Kecil dan BPKP) di Desa Haria dan Nolloth,
Pulau Saparua, Maluku. Foto: USAID SEA/Eddy Likumahuwa

09
Pengelolaan Proyek
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Proyek USAID SEA dirancang untuk menjembatani
kesenjangan antara konservasi keanekaragaman hayati
laut dan pengelolaan perikanan dengan cara yang akan
meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut sekaligus
memberikan manfaat bagi masyarakat. Di Indonesia,
seperti halnya di banyak negara lain, sektor perikanan
secara historis diperlakukan sebagai sumber pendapatan
dan lapangan kerja tanpa banyak perhatian terhadap
keberlanjutan jangka panjangnya. Sebaliknya, konservasi
keanekaragaman hayati laut dipandang sebagai upaya
yang berdiri sendiri dengan sedikit kaitannya dengan
pengelolaan perikanan, atau status stok atau produksi
ikan. Menanggapi kenyataan itu, Proyek USAID SEA
menggunakan strategi terintegrasi untuk menguatkan
tata kelola dan pengelolaan sumber daya perikanan dan
kelautan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan
meningkatkan matapencaharian yang berkelanjutan.
Sasaran-sasaran ini mendorong Proyek untuk bekerja di
lintas tingkat pemerintahan dan dengan berbagai disiplin
ilmu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh USAID
sebagai donor dan Pemerintah Indonesia.
Proyek USAID SEA menerapkan pendekatan multifaset
melalui Tim Teknis Inti yang mempelopori empat ‘pilar’
atau pendekatan teknis bagi pengelolaan perikanan,
yaitu EAFM, pengembangan KKP, fasilitasi Rencana Tata
Ruang Laut, dan dukungan untuk penegakan hukum.
Keempat pilar ini didukung oleh pendekatan strategis atau
alur kerja lintas teknis dan keahlian dalam membangun
insentif bagi konservasi laut dan pengelolaan perikanan
yang lebih baik, upaya pendidikan dan komunikasi,
perubahan perilaku, pelatihan serta pelembagaannya, dan
pengembangan kebijakan kelautan dan perikanan. Tiga
belas LSM sebagai subkontraktor pelaksana dilibatkan
untuk mendukung proses kerja Proyek dan mencapai 15
indikator pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran.
Tim Inti Proyek USAID SEA terdiri dari 45 karyawan,
dan total personil yang dipekerjakan oleh mitra pelaksana
(subkontraktor) dan konsultan mencapai lebih dari
250 orang –sebuah organisasi besar. Mekanisme yang
digunakan untuk membangun tim yang kohesif untuk
mencapai tujuan proyek membutuhkan cakupan kerja
yang jelas untuk semua karyawan dan subkontraktor, dan
memelihara sistem pelaporan yang ketat sehingga semua
bagian dari organisasi mitra melaporkan kemajuan mereka
setidaknya setiap tiga bulan untuk laporan triwulanan dan
tahunan. Persyaratan pelaporan juga mencakup pertemuan
perencanaan kerja bulanan tematik yang dipandu oleh
pimpinan teknis di bawah alur kerja utama (pendekatan
teknis dan pendekatan strategis).
Proyek berupaya untuk menghubungkan strategi konservasi
keanekaragaman hayati laut dengan pengelolaan perikanan
sehingga peluang integrasi berkontribusi pada konservasi
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laut, perikanan berkelanjutan, dan pendapatan. Beberapa
pembelajaran pengelolaan proyek yang penting berikut ini
dilaksanakan dalam proses pencapai tujuan proyek:
Memanfaatkan hubungan serta dukungan
keuangan USAID dan mit ra pelaksana
dengan pemerint ah untuk mengungkit
capaian bersama yang lebih besar. Bekerja
untuk mengidentifikasi cara yang paling tepat untuk
mengintegrasikan tujuan proyek sehingga tujuan yang lebih
besar dan holistik dapat dicapai. Termasuk di dalamnya
bersama mitra pelaksana memilih indikator yang sesuai
untuk mencapai hasil yang terintegrasi. Menghubungkan
SEA dengan donor lain dan menjajagi dukungan pemerintah
untuk meningkatkan tujuan Proyek USAID SEA, seperti
dukungan pendanaan pemerintah daerah dan donor lain
yang bekerja secara paralel dengan Proyek, serta investasi
sektor swasta. Upaya ini menyebabkan terlampauinya target
untuk dana pendamping yang ditetapkan (lihat Gambar 34).
Secara berkala meninjau upaya integrasi untuk
memeriksa apakah dan bagaimana tujuan yang
lebih besar telah dicapai. Secara teratur meninjau
teori perubahan (Theory of Change) dan rencana kerja
tahunan melalui siklus perencanaan untuk menganalisis
bagaimana intervensi yang berbeda berpotongan, tumpang
tindih, atau tidak saling mendukung, serta bagaimana
integrasi antar intervensi dapat memperkuat hasil untuk
perikanan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.
Menggunakan pendekatan pengelolaan adaptif untuk
memastikan bahwa upaya integrasi berada pada jalurnya
dan beradaptasi pada konteks geografis dan politik, tanpa
mengorbankan tujuan utama dan tujuan integrasi.
Melibatkan banyak mitra dan rekan untuk
mencapai pendekatan lintas sektor. Melibatkan
mitra dalam proses perencanaan dan penerapan untuk
memastikan pendekatan terintegrasi dipahami dan bahwa
interaksi dengan semua pemangku kepentingan tercapai.
Penetapan indikator untuk mengukur kemajuan proyek
dilakukan bersama mitra untuk memastikan pemahaman
bersama tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai
tujuan dan sasaran.
Bersikap realistis tent ang waktu yang
dibutuhkan untuk perencanaan dan
penerapan. Menetapkan jadwal yang realistis untuk
penerapan yang mempertimbangkan waktu tambahan yang
diperlukan untuk merencanakan kegiatan lintas sektor dan
memberikan waktu untuk pemantauan baseline. Mengukur
indikator keanekaragaman hayati dan perikanan yang
berharga, seperti perubahan biofisik dan CPUE, dapat
membutuhkan waktu tujuh hingga delapan tahun untuk
menunjukkan perubahan; rencanakan waktu ini dan
sesuaikan bila diperlukan.

PEMBELAJARAN YANG DIPETIK DARI PROYEK USAID SEA

119

Target dan Hasil PENGELOLAAN

Jumlah investasi yang
diungkit dalam dolar AS,
dari sumber publik dan
swasta untuk konservasi
keanekaragaman hayati.

Melebihi

$

USD 4.618.913

0
Target
USD 3.000.000

Gambar 34. Capaian dana pendamping Proyek USAID SEA.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh tim pengelolaan
dalam mencapai hasil yang diinginkan adalah sebagai
berikut:

berusaha untuk membakukan metode survei dan analis
bagi seluruh mitranya dengan tingkat keberhasilan yang
beragam.

Sebuah proyek besar dengan berbagai sasaran
membutuhkan beragam keahlian dan sumber
daya manusia baik di staf inti maupun staf
mitra pelaksana. Pada awalnya, Proyek perlu
meluangkan waktu untuk merekrut dan melatih stafnya
dan mitra pelaksananya. Hal ini karena beberapa staf yang
ada tidak memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk
pekerjaan teknis atau untuk melaporkan hasil dengan cara
yang mengukur indikator proyek secara akurat. Waktu
dan upaya untuk membawa semua staf dan mitra ke tingkat
pemahaman yang sama tidak dapat diremehkan. Upaya ini
tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa dan hal ini juga
menyoroti kesalahan umum dari beberapa donor yang
ingin mendapatkan hasil ‘awal’ secara cepatyang justru
dapat mengarah pada hasil yang tidak diharapkan.

Bekerja di wilayah geografis yang luas dapat
mengurangi intesitas hasil. Proyek USAID SEA
bekerja di wilayah geografis yang luas yang mencakup
tiga provinsi di Indonesia bagian timur. Manfaat bekerja di
wilayah luas ini adalah bahwa pengaruh potensial Proyek
mencakup wilayah laut yang luas. Sisi negatifnya adalah
bahwa proyek dengan sumber daya dan personil yang
terbatas tidak dapat bekerja secara langsung di lokasi. Hal
ini membatasi dampak Proyek dan pengelolaan langsung
di lapangan. Misalnya, kawasan 14 KKP yang ditargetkan
seluas sekitar 1,6 juta ha, terlalu luas untuk menciptakan
pengelolaan lapangan yang aktif dan efektif di setiap lokasi
selama masa proyek lima tahun.

Mengharapkan hasil yang sebanding antara
beragam mitra mungkin sulit dicapai. Proyek
USAID SEA mensubkontrakkan mitra non-pemerintah
sebagai pelaksana yang bertanggung jawab atas sebagian
besar pekerjaan lapangan dan untuk melakukan survei
dasar untuk memantau perubahan indikator biofisik
dan sosial ekonomi. Melimpahkan kegiatan survei ini
ke beberapa mitra dengan berbagai tingkat keahlian
memberikan hasil yang tidak seragam dan terkadang
sebagai data, hasil sulit dianalisis. Pembelajaran penting
yang diambil adalah bahwa Proyek perlu melakukan
pelatihan dan pengujian ekstensif untuk semua staf
pada tim inti dan subkontraktor untuk memastikan
bahwa metode yang sama digunakan dalam survei dan
analisis. Pilihan lain adalah bahwa survei dasar di semua
lokasi dilaksanakan oleh satu entitas. Ada kelebihan
dan kekurangan dari opsi-opsi ini; Proyek USAID SEA

Singkatnya, Proyek USAID SEA memberikan pembelajaran
bagi kami bahwa pengelolaan proyek adalah proses
yang sangat dinamis, membutuhkan beragam sistem
yang bersama-sama bekerja dengan baik untuk melacak
kemajuan secara tepat waktu dan memberikan umpan
balik untuk pengelolaan adaptif. Sebuah proyek dengan
ukuran dan cakupan seperti ini membutuhkan para
pemimpin yang kuat yang berpengetahuan secara teknis
dan komunikator yang baik, dan yang bekerja dengan
baik dengan tim. Tim besar membutuhkan interaksi yang
konstan dan kekuatan dari Tim USAID SEA adalah bahwa
para pimpinan teknis dapat beroperasi secara mandiri
pada alur kerja masing-masing dan membimbing tim yang
berada di bawah lingkup mereka sambil juga berbagi
hasil dengan tim yang lebih besar. Terakhir, untuk benarbenar mencapai keterpaduan pengelolaan perikanan dan
konservasi keanekaragaman hayati, tim harus fleksibel
dalam berpikir dan merencanakan agar integrasi dapat
terjadi.

Mempromosikan pendaftaran kapal skala kecil untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di Desa Haria,
Maluku. Foto: USAID SEA/Mochammad Topandi
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Bagian berikut ini merangkum beberapa pembelajaran
dan pemahaman menyeluruh yang diperoleh dari Proyek
USAID SEA yang bertujuan untuk memetakan jalan menuju
masa depan perikanan berkelanjutan dan perlindungan

keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Pembelajaran
yang diungkapkan di sini diambil dari studi kasus dalam
bab-bab sebelumnya dan diskusi dalam simposium virtual
USAID SEA dan wawasan dari staf teknis USAID SEA.

MENGAMBIL PENDEKATAN TERPADU LINTAS BIDANG YANG FLEKSIBEL
Sistem tata kelola perikanan Indonesia mungkin yang
paling rumit di dunia. Hal ini melibatkan banyak aspek dan
lapisan administrasi, hukum, peraturan, dan prosedural
yang kompleks, dengan peran dan yurisdiksi yang tumpang
tindih, terfragmentasi, dan terkadang bertentangan
satu sama lain. Tata kelola perikanan Indonesia juga
bersinggungan dengan industri yang multi-faset dan
perikanan artisanal yang tersebar di wilayah geografis yang
luas. Sebagaimana dicatat di bagian 9 tentang pengelolaan
proyek, kebijakan perikanan Indonesia sebelumnya
memungkinkan penangkapan ikan pada tingkat yang tidak
berkelanjutan dan tidak mengakui relevansi konservasi
keanekaragaman hayati laut dengan pengelolaan perikanan.
Akibatnya, seiring dengan meningkatnya jumlah nelayan,
tingkat tangkapan mulai menurun, dengan beberapa spesies
punah. Penelitian menunjukkan bahwa perikanan Indonesia
menuju kerugian berkelanjutan jika tanpa perbaikan yang
signifikan pada konservasi dan pengelolaan. Pada tahun
2017, setengah dari perikanan tangkap liar di Indonesia
dieksploitasi secara berlebihan, dan 7 dari 11 WPP
tidak berpeluang untuk ekspansi produksi (Keputusan
Kementerian Kelautan dan Perikanan no. 50/KepMenKP/2017 ditunjukkan pada gambar 1, pendahuluan).
Dalam konteks ini, USAID/Indonesia memandang Proyek
USAID SEA sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan
tata kelola dan pengelolaan sumber daya perikanan dan
kelautan. Pendekatan pengelolaan adaptif digunakan untuk
memastikan bahwa upaya integrasi dapat tercatat dan
dilacak serta disesuaikan dengan konteks geografis dan
politik tanpa mengorbankan tujuan dan sasaran utama
Proyek. Kebutuhan masyarakat diintegrasikan untuk
mendukung tujuan keanekaragaman hayati, dan insentif
diciptakan, misalnya, melalui program mata pencaharian
alternatif, untuk mendorong pengelolaan sumber daya
lokal dan dukungan masyarakat untuk konservasi laut.
Integrasi ini akan membawa kita pada perbaikan praktik
pengelolaan perikanan, penguatan sistem tenurial laut,
mengamankan akses bagi kelompok masyarakat tradisional
ke sumber daya, mendorong partisipasi perempuan
dalam proses pengelolaan, meningkatkan ketahanan, dan
meningkatkan rantai nilai perikanan tanpa meningkatkan
kapasitas penangkapan ikan. Hasil ini berkontribusi pada
peningkatan konservasi laut dan ketahanan pangan,
tujuan jangka panjang yang penting untuk pembangunan
berkelanjutan yang mandiri.

Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan mendorong
kebijakan yang jelas, dan konsisten di seluruh sistem tata
kelola perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan
Perikanan dilibatkan untuk memajukan kolaborasi di dalam
dan antara lembaga nasional dan pemerintah provinsi,
mencapai kerja sama yang lebih erat secara vertikal dan
horizontal bagi pengelolaan perikanan dan konservasi laut.
Pengalaman integrasi ini menawarkan panduan yang dapat
diterapkan pada berbagai konteks program, sebagai berikut:
(1)

Melakukan tinjauan kelompok secara teratur untuk
memastikan kelancaran pelaksanaan dan mencapai
indikator sasaran, dengan fokus pada upaya integrasi
dan tujuan yang lebih luas.

(2)

Secara teratur meninjau teori perubahan untuk
menganalisis bagaimana intervensi yang berbeda
berpotongan, tumpang tindih, mendukung atau tidak
mendukung satu sama lain, dan bagaimana integrasi
lintas intervensi dapat memperkuat hasil untuk
tujuan dan sasaran proyek.

(3)

Membangun struktur penerapan yang adaptif dan
fleksibel – bukan prediktif dan kaku – untuk memungkinkan pembelajaran dan penyesuaian untuk menavigasi lingkungan pengambilan keputusan yang dinamis.

(4)

Memanfaatkan kemampuan unik LSM untuk bereksperimen dengan pendekatan pengelolaan yang berbeda
dengan mengadopsi desain proyek yang memfasilitasi pengalaman mereka untuk digerakkan oleh sains,
didokumentasikan dengan baik, dan dapat diskalakan.

(5)

Bersikap realistis tentang waktu yang dibutuhkan
untuk desain dan implementasi terintegrasi dan
tetapkan jadwal yang mengenali waktu tambahan
yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang
didanai bersama.

(6)

Memberikan waktu untuk pemantauan dasar dan
adaptasi yang diperlukan. Beberapa indikator keanekaragaman hayati, seperti jumlah hektar yang
menunjukkan kondisi biofisik yang membaik, memerlukan waktu hingga satu dekade untuk mengamati
hasil yang terukur.
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Pemerintah daerah, anggota
masyarakat dan pemangku
kepentingan yang lebih luas dilibatkan
dalam konsultasi publik tingkat
kabupaten di Kepulauan Sula, Maluku
Utara, yang mendapatkan dukungan
untuk rencana zonasi KKP Kepulauan
Sula. Foto: USAID SEA/Asril Djunaidi

(7)

Memberikan waktu bagi semua pihak untuk terlibat.
Bekerja yang secara konsisten, berkelanjutan, dan
jangka panjang diperlukan untuk mengintegrasikan

kerjasama pemangku kepentingan untuk perikanan
berkelanjutan di seluruh sistem tata kelola di
Indonesia.

MEMBUAT SOLUSI DENGAN PEMAHAMAN KONTEKS LOKAL
Hal yang dipahami sejak awal Proyek USAID SEA adalah
bahwa ada kebutuhan untuk memberikan peluang dan
lingkungan yang memungkinkan agar inisiatif yang dipimpin
secara lokal dapat berkembang. Hal ini terutama berlaku
untuk penggunaan sumber daya laut tradisional yang
berkelanjutan (misalnya, sasi dan adat) di masyarakat
yang tinggal di sekitar lokasi. Memberikan peluang ini
memungkinkan Proyek untuk mengembangkan apa yang
sudah ada sementara melibatkan banyak mitra dan rekan
dalam pengembangan, perencanaan, dan penerapan
kebijakan untuk mencapai integrasi lintas sektor untuk
mendukung tujuan proyek. Karenanya, tercipta ruang
untuk pemanfaatan sumber daya tradisional dan praktik
pengelolaan dalam struktur hukum dan tata kelola
formal, memberikan kepastian dan dukungan pemerintah
atas prakarsa yang dipicu oleh masyarakat. Pendekatan
ini mengedepankan pertimbangan yang berguna bagi
Pemerintah Indonesia dan proyek lainnya:
(1)

Solusi yang membangun dan merangkul adat istiadat
dan konteks lokal lebih sederhana untuk dimulai dan
dipertahankan. Saat tradisi, agama, serta konteks

sosial dan budaya seperti sasi dan adat memiliki
tujuan pengelolaan yang baik, kondisi ini memberikan landasan untuk mengatasi masalah konservasi
dan perikanan secara efektif.
(2)

Pemangku kepentingan yang relevan perlu mengembangkan perangkat pengukur dampak untuk memastikan bahwa mitra memahami bagaimana integrasi
dapat membantu mencapai tujuan dan sasaran.

(3)

Bekerja dengan mitra lokal memberi peluang bagi
kapasitas dan sumber daya lokal untuk meneruskan
kegiatan proyek melampaui batas waktu proyek.
Misalnya, organisasi berbasis masyarakat dan
universitas setempat adalah lembaga yang sangat
penting dapat mendorong rasa kepemilikan lokal dan
kesinambungan pelaksanaan kegiatan.
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Kapal skala kecil sedang diukur
di Halmahera Selatan, Maluku
Utara, sebagai bagian dari proses
pendaftaran kapal. Pendaftaran
armada kapal penangkap ikan
kecil akan berkontribusi pada
pengelolaan perairan dekat
pantai yang lebih baik.
Foto: Tim USAID SEA/MDPI

MEMPERKUAT KERANGKA KEBIJAKAN DAN REGULASI UNTUK PERIKANAN
BERKELANJUTAN
Integrasi yang difasilitasi oleh Proyek antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, masyarakat,
dan lembaga lokal menciptakan pemahaman yang sama
tentang perubahan kelembagaan dan sosial yang diperlukan
untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan. Hal ini
menghasilkan beberapa kebijakan dan regulasi. Peluang
untuk lebih mengembangkan kerangka kebijakan dan
perundangan untuk mendukung perikanan berkelanjutan
harus terus diupayakan, terutama untuk berfungsinya
lembaga perikanan, otoritas lokal, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk secara efektif menangani

masalah perikanan yang muncul. Dalam penguatan ini,
beberapa aksi yang diperlukan sebagai berikut:
(1)

Terus terlibat dalam advokasi kebijakan. Reformasi
kebijakan yang berarti membutuhkan waktu, kontinuitas, dan ketekunan karena seringkali hasil
kebijakan tidak seperti yang dibayangkan. Hal ini
dicontohkan baru-baru ini oleh Undang Undang
no. 11/2020 (UU Cipta Kerja), yang sementara
konon merupakan “langkah maju untuk fleksibilitas pasar tenaga kerja” (Rookmaaker, 2020), telah
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dan desa serta mendorong pemerintah daerah untuk
bermitra dengan provinsi dan secara aktif terlibat
dalam upaya pengelolaan perikanan dan konservasi
kelautan.

meningkatkan keprihatinan atas implikasinya terhadap lingkungan alam (Jong, 2020), dalam beberapa
sektor lain (Wijaya, 2020).
(2)

Memanfaatkan Undang-Undang Pemerintahan
Daerah (UU no. 23/2014) sebagai kerangka kerja
untuk lebih memberikan kapasitas kepada pemerintah provinsi untuk melibatkan dengan pemerintah
kabupaten dan desa dalam informasi, pengawasan,
dan upaya kerjasama lainnya. Dengan pemberian
kewenangan undang-undang ini kepada pemerintah
provinsi atas wilayah pesisir dan laut dekat pantai,
provinsi dapat memainkan peran strategis dalam
menyelenggarakan, merencanakan, dan mencapai
koordinasi horizontal dan vertikal yang efektif dalam
pengelolaan perikanan dan konservasi. Peran ini
mengharuskan pemerintah provinsi untuk menjalankan kemauan politik dan tingkat kepemimpinan yang
sesuai serta memiliki perspektif jangka panjang yang
dibutuhkan untuk pengelolaan bersama yang berhasil
di bidang perikanan. Penting juga bagi provinsi untuk
memfasilitasi dialog kebijakan di tingkat kabupaten

(3)

Masih ada tumpang tindih yurisdiksi dan fungsional yang ditemui Proyek. Sebuah mekanisme
untuk mempertemukan Kemen KP, Kementerian
Keuangan, Kemendagri, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi bisa sangat menguntungkan sektor ini.
Lembaga seperti itu dapat merampingkan dukungan
perikanan terkoordinasi kepada pemerintah daerah
dan menghindari pesan-pesan yang simpang siur
serta intervensi yang terfragmentasi.

(4)

Mendukung pendaftaran (dan akhirnya perizinan)
armada penangkap ikan skala kecil (< 10 GT) untuk
membantu mengurangi penangkapan ikan IUU dan
memungkinkan pengelolaan perairan dekat pantai
yang lebih efektif.

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DAN ALAT BARU
Trafiz, atau sistem pemantauan tangkapan I-Fish dan
OurData). Namun, aplikasi hanya akan berguna bila
sistem tersebut digunakan dan dirawat/dipelihara.
Pengujian dan validasi yang ketat diperlukan sebelum perangkat teknologi ini dapat diterapkan secara
luas dalam dunia nyata. Berbagai aplikasi serupa tersedia untuk pengguna (seperti unit pelacakan kapal
atau sistem untuk mengumpulkan data perikanan).
Kompatibilitasnya dengan sistem dan proses pemerintah terpusat, dan satu sama lain, sangat penting
untuk mengoptimalkan nilai mereka di dunia nyata.

Dengan mengeksplorasi teknologi dan alat yang baru
muncul untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan,
Proyek USAID SEA mengembangkan cara-cara baru
untuk memperkuat hasil proyek sambil juga menghasilkan
pembelajaran yang relevan bagi Pemerintah Indonesia dan
proyek-proyek di masa depan.
(1)

(2)

Fair Trade dan instrumen berbasis pasar lainnya
dapat mendukung pengelolaan laut, tetapi itu bukanlah obat mujarab. Prakarsa ini membutuhkan waktu,
sumber daya, dan yang lebih penting, dukungan pasar.
Daripada mengandalkan sepenuhnya pada pasar yang
lemah dan didorong oleh factor eksternal untuk mempengaruhi dan mendukung perubahan, pengelolanya
harus mencari keseimbangan antara penggerak yang
bersifat intrinsik dan ekstrinsik.
Teknologi dan aplikasi baru dapat menjadi pemungkin kelincahan dalam sistem yang kompleks (seperti
teknologi pelacakan rantai pasokan TraceTales dan

(3)

Inovasi dan eksperimen sangat penting dalam menghasilkan pemikiran baru. Namun, praktisnya, inovasi
perlu dibingkai dalam proses yang sistematis untuk
melihat apakah inovasi tersebut yang berhasil atau
tidak. Berbagi hasil uji coba dan pembelajaran yang
didapat untuk mengkaji kelangsungan hidup inovasi
tersebut dalam jangka panjang atau dalam skala besar
akan memastikan adopsi dalam skala yang lebih luas.
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Petugas perikanan di Maluku Utara
dilatih untuk mengidentifikasi terumbu
karang, ikan pelagis kecil dan besar, dan
prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan
menggunakan flipchart pendidikan yang
dikembangkan oleh USAID SEA. Foto:
USAID SEA/M. Ichsan

BEKERJA PADA SKALA YANG SESUAI
Indonesia menggunakan ‘pengelolaan perikanan nasional
dalam wilayah’ berdasarkan WPP sebagai ‘unit intervensi
yurisdiksi.’ Pendekatan ini membagi perairan Indonesia
menjadi 11 unit pengelolaan dan telah digunakan oleh
Komnas Kajiskan sebagai kerangka kerja program pengkajian stok yang dilaksanakan. WPP membantu mendukung
pengelolaan stok perikanan yang migrasi seperti tuna dan
ikan pelagis besar dan perizinan bagi armada penangkapan
ikan yang lebih besar dari 30 GT. WPP juga menawarkan
struktur untuk mengkomunikasikan kebijakan dan
ilmu pengetahuan dan berkontribusi pada keterlibatan
pengguna sumber daya secara keseluruhan.
Namun demikian, kondisi yang dialami Proyek USAID
SEA menunjukan bahwa pengelolaan di tingkat WPP
belum beroperasi. Fokus Proyek di tiga provinsi dalam
WPP 715 memastikan hasil lapangan berkualitas tinggi dan
dampak yang jelas pada tingkat operasional pengelolaan
perikanan. Fokus WPP 715 juga memberikan wawasan
berharga tentang pengaturan kelembagaan untuk
pengelolaan perikanan dan apa yang dapat berjalan terbaik
untuk kedepannya. Beberapa aspek yang perlu mendapat
perhatian adalah sebagai berikut:

(1)

Hasil intervensi Proyek USAID SEA di tingkat provinsi-kabupaten-desa yang terhubung terlihat jauh
lebih tinggi daripada intervensi di tingkat lainnya.
Hasil proyek paling signifikan di tingkat provinsi, di
mana kemitraan pemerintah provinsi, kabupaten,
dan desa bekerja sama dengan berbagai pemangku
kepentingan untuk mempengaruhi rezim pengelolaan
yang sesuai.

(2)

Provinsi memiliki staf terlatih, sumber daya, dan
mandat yang tegas atas sebagian besar perikanan
skala kecil yang bergantung pada spesies dengan
siklus hidup dekat pantai yang terlokalisasi dan yang
paling perlu dikelola.

(3)

Mengingat kekuatan provinsi yang relatif sebagai unit
pengelolaan, ada baiknya untuk memprioritaskan
perbaikan pengelolaan perikanan di tingkat provinsi
sebelum melihat peluang di tingkat WPP.
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“Sangat menyenangkan bekerja dengan KKP dan tim proyek SEA serta mitra dalam
proyek ini. Bersama-sama kita telah mencapai banyak hal untuk membantu Indonesia
melindungi keanekaragaman dan sumber daya laut mereka yang luar biasa.”
DR. ALISON GREEN
Ilmuwan Kelautan Senior, Tim Global The Nature Conservancy

MEMBINA KOMUNITAS PELAKU SEKTOR KELAUTAN
Pembelajaran kunci dari pekerjaan ini adalah bahwa banyak
informasi, pengetahuan, dan pembelajaran ada di dalam
sektor ini, sebagian besar dipegang secara informal oleh
LSM, akademisi, industri, kelompok masyarakat, dan
pemerintah provinsi dan kabupaten yang secara teratur
mengumpulkan data dan melakukan intervensi di tingkat
lokasi. Informasi ini dapat membantu mengisi celah data
dan meningkatkan luas dan variasi data yang tersedia bagi
para ilmuwan dan manajer pengkajian stok, dan berpotensi

menjadi prospek yang cukup besar untuk meningkatkan
keseluruhan sektor.
Selain memperkaya data, melibatkan sektor yang lebih luas
dalam komunitas praktik lautan dapat membawa perspektif,
alat, dan sudut pandang baru yang memungkinkan
pemikiran kritis, interdisipliner, dan beragam lensa lebar
yang bekerja dengan baik dalam situasi kompleksitas tinggi.

BERINVESTASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS SAINS
Proyek USAID SEA memberikan bantuan teknis yang
cukup besar untuk mendukung program pengkajian stok
Kemen KP, yang merupakan inti dari mandat kementerian
untuk mengawasi sistem pengelolaan perikanan Indonesia.
Proyek ini memfasilitasi pengumpulan data melalui
mitranya, membantu dalam analisis data untuk pengkajian
stok, menyelenggarakan lokakarya pengkajian stok, dan
membantu merancang strategi pemanfaatan berbasis
ilmiah untuk perikanan sasaran, yaitu ikan pelagis kecil di
WPP 715, ikan karang di Utara Maluku dan Maluku, serta
ikan teri dan ikan terbang di Papua Barat. Pengalaman
tersebut menyoroti poin-poin berikut
(1)

Nelayan skala kecil menguasai lebih dari 85 persen
armada penangkapan ikan di Indonesia dan diperkirakan menghasilkan lebih dari setengah dari total tangkapan Indonesia dari laut (CEA, 2018). Tidak dimasukkannya nelayan perikanan skala kecil dalam pengkajian
perikanan dan intervensi pengelolaan, setiap upaya
pada EAFM berkelanjutan tidak akan efektif.

(2)

Mengadopsi kerangka metodologis untuk mengidentifikasi dan melaksanakan intervensi pengelolaan di
depan jauh lebih optimal daripada menunggu sampai stok runtuh atau pemangku kepentingan terkena
dampak, dan emosi tinggi.

(3)

Perencanaan dan analisis logis berdasarkan pemantauan berbasis ilmiah harus mendorong pengambilan

keputusan. Pengambilan keputusan dan prioritas
yang tepat untuk pengelolaan perikanan memerlukan
pemahaman tentang status stok ikan.
(4)

Tanpa pengkajian stok yang akurat dan tepat waktu
untuk menentukan batas tangkapan dan titik acuan,
pengelola tidak dapat memastikan apakah stok
mengalami penangkapan berlebih, yang menyebabkan
strategi pengelolaan yang lemah berdasarkan dugaan
yang tidak berdasarkan informasi serta berisiko
menipisnya stok dan hilangnya manfaat perikanan.

(5)

Hancurnya perikanan dan mata pencaharian yang bergantung padanya adalah sesuatu yang ingin dihindari
oleh semua pihak terkait. Penggunaan pengelolaan
jangka panjang seperti strategi pemanfaatan, dapat
membantu mengurangi perikanan yang hancur dan
kebutuhan untuk pengelolaan reaktif dan intervensi
politik.

(6)

Strategi pemanfaatan adalah langkah maju yang besar
dalam menetapkan rencana keberlanjutan jangka
panjang. Strategi pemanfaatan harus dikembangkan
dengan keterlibatan yang kuat dari beragam pemangku
kepentingan karena strategi tersebut memerlukan
pengurangan dan pengendalian upaya yang seringkali
tidak populer secara politik dan membutuhkan kesepakatan dan pemahaman pemangku kepentingan.
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“Saya dan warga Desa Jefman Timur merasakan manfaat dari pembentukan KPA
(Pengelolaan Perikanan Adat). Sekarang, bagan (jaring pengangkat rakit) tidak bisa
beroperasi di perairan kita, jika nelayan bagan beroperasi di sini, orang dari desa
saya akan mengusir mereka. Kita juga bisa menyaksikan ikan pulih; kita dapat melihat
ikan bubara berenang di sekitar perairan kita, para nelayan pancing mengatakan
bahwa hasil tangkapan mereka meningkat. Karena bukti ini, kami termotivasi untuk
membuat aturan adat menjadi peraturan desa, sehingga aturan lebih memaksa, bisa
diterapkan dan diakui oleh pemerintah desa”
IBU SAMSIAH
Sekretaris Pemerintah Desa dan pemilik perangkap ikan, Desa Jefman Timur, Kabupaten Raja Ampat

(7)

Strategi pemanfaatan perlu ditetapkan untuk mencapai lebih dari sekedar memantau stok. Strategi
ini harus memasukkan informasi yang tepat tentang
intervensi pengelolaan apa yang harus diambil ketika
stok turun di bawah tingkat tertentu dan siapa yang
bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan.

(8)

KKP dan jejaring KKP tetap menjadi landasan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia, sebagai perangkat
konservasi yang paling berhasil dan cukup besar untuk
memberikan dampak yang signifikan bagi perikanan.

Indonesia memiliki pengalaman, pedoman perencanaan dan penetapan KKP yang terdokumentasi
dengan jelas, program peningkatan kapasitas untuk
KKP, target nasional sebesar 32,5 juta hektar pada
tahun 2030, dan bahkan sistem pemeringkatan KKP
untuk memastikan keberhasilan yang berkelanjutan.
(9)

KKP memberikan kerangka kerja tata kelola yang
kuat di mana pengelolaan perikanan dapat dilakukan
dan harus menjadi jantung reformasi perikanan.

MENGUBAH PERILAKU UNTUK MASA DEPAN PERIKANAN YANG
BERKELANJUTAN
Indonesia berada di persimpangan untuk pengelolaan,
dengan tekanan populasi yang terus bertambah, armada
skala kecil yang sangat dinamis dan dibiayai dengan baik,
peralatan baru, dan teknologi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan. Jika skenario saat ini berlanjut,
produksi perikanan kemungkinan akan mengikuti tren
penurunan yang dialami oleh negara-negara tetangga.
Kurangnya pengelolaan menyebabkan penangkapan ikan
berlebihan, mengurangi produksi hingga lebih dari 40
persen di Filipina dan Vietnam. Meskipun demikian, kompleksitas dan keragaman perikanan Indonesia dapat menjadi
kekuatan terbesarnya, memberikan kesempatan untuk
menciptakan lingkungan yang mendukung dimungkinkannya
pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk mengembangkan solusi kreatif yang mempertimbangkan konteks
dan situasi untuk pengelolaan perikanan yang tepat.
Namun, upaya membangun kepemimpinan dan perubahan
perilaku untuk menurunkan upaya penangkapan ikan
dan menghentikan kegiatan penangkapan ikan yang ilegal
serta merusak memerlukan waktu yang lebih lama dari
kurun waktu proyek, yaitu lima tahun, yang ditetapkan

oleh donor; dan membutuhkan kerja yang strategis
dengan semua sektor di tingkat individu, lembaga, jejaring,
sektoral, dan sistem. Pemerintah pusat perlu memutuskan
apakah dapat terus berupaya mengelola secara terpusat
dengan sumber daya dan jangkauan yang terbatas.
Masih ada peluang untuk beralih ke pendekatan yang
lebih berorientasi layanan yang menciptakan lingkungan
pendukung yang tepat dan mendukung pembangunan
kapasitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola
perikanan di bawah yurisdiksi mereka. Mendukung
lembaga-lembaga di lapangan yang diberi mandat untuk
melaksanakan perikanan dan menggunakan data, ilmu
pengetahuan, dan perangkat pengelolaan perikanan
terbaik, dapat memastikan bahwa laut di Indonesia
akan terus diambil ikannya secara berkelanjutan dalam
beberapa dekade mendatang. Dampak lanjutan dari
pengelolaan yang berhasil dapat memastikan masa depan
sektor perikanan, meningkatkan ekspor, memastikan
keamanan pangan, dan melindungi pekerjaan. Selain itu,
integrasi mata pencaharian, pariwisata, dan insentif positif
lainnya dapat membantu menuju pengelolaan yang sukses
dan berjangka panjang.
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. Image©
Anggota Pokmaswas Lembaga Adat Wanu Atalo’a, ‘Leawana Squad’, berpatroli dan mensosialisasikan zonasi KKP Koon di
Maluku. Pokmaswas didirikan oleh otoritas adat Desa Kataloka untuk melindungi KKP dan memastikan aktivitas masyarakat
sesuai dengan harapan adat. Foto: USAID SEA/Farhan Ramadhani
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