Oceans and Fisheries Partnership bekerja untuk memperkuat
kerjasama regional untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal,
tidak dilaporkan dan tidak diatur, mempromosikan perikanan yang berkelanjutan
dan melestarikan keanekaragaman hayati laut di kawasan Asia-Pasifik.
DOKUMENTASI PENANGKAPAN DAN PENELUSURAN
Asia Tenggara memiliki beberapa ekosistem laut yang paling produktif dan beraneka ragam di dunia.
Ekosistem ini menyediakan makanan dan pendapatan bagi lebih dari 200 juta orang di kawasan ini; namun,
praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan mengancam keanekaragaman hayati, ketahanan pangan,
dan mata pencaharian. Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) mendukung pengembangan
Sistem Dokumentasi Penangkapan dan Penelusuran yang transparan dan berkelanjutan secara finansial untuk
membantu memastikan bahwa sumber daya perikanan ditangkap secara legal dan diberi label dengan benar.
Sistem ini mendukung transparansi dan interoperabilitas melalui standar data yang ditetapkan dan seperangkat
Elemen Data Utama yang memastikan kumpulan data keterlacakan inti dikumpulkan untuk memenuhi berbagai
peraturan pasar. Sistem ini dirancang untuk mendukung perikanan tangkap liar di Asia Tenggara dan kawasan
Pasifik dan mendukung peningkatan pengelolaan perikanan dan ketertelusuran, berdasarkan pendekatan
ekosistem untuk pengelolaan perikanan.

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN
Dokumentasi penangkapan dan penelusuran menyediakan sarana bagi pemerintah dan industri perikanan
untuk lebih mengatur penangkapan ikan, mencegah penangkapan ikan berlebihan dan menegakkan terhadap
penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan - pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati laut.
Dengan data dokumentasi penangkapan and sistem ketelusuran, pemerintah akan dapat memperkuat hukum
dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi dampak perikanan pada ekosistem laut,
mengurangi tekanan pada keanekaragaman hayati laut dan memperkuat upaya konservasi keanekaragaman
hayati. USAID Oceans mendukung peningkatan kapasitas dalam manajemen perikanan melalui dukungan
teknis dan pelatihan, dipandu oleh Pendekatan Ekosistem untuk pengelolaan Perikanan. Kemitraan juga
memberikan panduan dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan peraturan baru yang ada dan mengembangkan
dan memfasilitasi pengembangan rencana-rencana pengelolaan perikanan yang diperbarui yang membangun
penelitian lapangan yang mendalam dan data Dokumentasi Penangkapan
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KEMITRAAN DAN INVESTASI PUBLIK-SWASTA
Untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok makanan laut dan membantu memastikan solusi
yang sukses dan berkelanjutan, USAID Oceans melibatkan berbagai pemangku kepentingan perikanan dan
membentuk kemitraan baru di antara pemerintah, lembaga regional dan sektor swasta. Mengembangkan
kemitraan dengan industri makanan laut komersial, pembeli di pasar (termasuk rantai supermarket
internasional dan eksportir) dan sektor teknologi menjadi jangkar upaya kemitraan dalam realitas di pasar
dan memberikan peningkatan skala dan keberlanjutan untuk investasi proyek. Kemitraan bekerja untuk
meningkatkan investasi dan sumber daya sektor swasta untuk meningkatkan dampak Sistem Dokumentasi
Penangkapan dan Penelusuran (DPP) serta upaya konservasi laut di kawasan Asia-Pasifik.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN GENDER
Sektor perikanan mengumpulkan banyak perhatian untuk kondisi kesejahteraan manusia yang merugikan yang
diabadikan oleh penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan, stok ikan yang terbatas dan
kurangnya regulasi atau standar yang seragam di wilayah tersebut. USAID Oceans berusaha meningkatkan
kondisi tenaga kerja, kesetaraan gender melalui Sistem Dokumentasi Penangkapan dan Penelusuran (DPP)
dan semua prakarsa program. USAID Oceans bertujuan untuk memberikan panduan kepada mitra regional
mengenai praktik terbaik dalam persalinan dan mendorong mitra sistem untuk menggunakan seperangkat
Elemen Data Penting yang telah direkomendasikan membahas elemen manusia dari kegiatan penangkapan
ikan.
MITRA - Oceans dan kemitraan Perikanan adalah program dari Badan Pembangunan Regional dari US Agency
untuk pembangunan Internasional dan pembangunan regional untuk kawasan Asia diimplementasikan oleh
Tetra Tech ARD, dalam kemitraan dengan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) dan
Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). USAID Oceans bekerja
dengan berbagai mitra global, regional dan nasional, termasuk pemerintah nasional dan lokal, organisasi
nonpemerintah, industri makanan laut dan organisasi sektor swasta lainnya.
USAID Oceans bekerja dalam kemitraan dengan Pemerintah Filipina dan Pemerintah Indonesia untuk
menerapkan dan menguji Sistem Dokumentasi dan Ketertelusuran di situs pembelajaran program General
Santos City, Filipina, dan Bitung, Indonesia. Kemitraan juga bekerja dengan Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) dan negara-negara anggota CTI untuk meningkatkan kapasitas mereka dan pelaksanaan
dokumentasi dan penelusuran hasil tangkapan dalam perikanan nasional.
Mitra dari USAID Oceans termasuk National Oceanic and Atmospheric Administration; the U.S. Department
of the Interior; the UN Food and Agriculture; Verité; dan Pemerintah Swedia.
Pada daftar lengkap mitra USAID Oceans, harus mengunjungi seafdec-oceanspartnership.org/partners.

CONTACT
Cristina Vélez-Srinivasan, USAID RDMA		
Athenee Tower, 25th Floor, 63 Wireless Road
Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand		
Tel: +66-2-257-3000

Fax: +66-2-257-3099

Email: info-rdma@usaid.gov
http://www.usaid.gov/asia-regional

USAID.GOV | SEAFDEC-OCEANSPARTNERSHIP.ORG

THE OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP

|

2

