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1. http://www.fao.org/fishery/static/symposiumfisheriespresentations/TechnicalKeynoteManuelBa-
range.pdf

Pertimbangan Pokok
 untuk Ruang Dialog Multi-Pemangku Kepentingan

untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Tata Kelola yang baik merupakan hal yang 
sangat penting namun aspek ini sering 
terabaikan dalam upaya untuk mempraktekan 
pemanfaatan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. Menurut Manual Barange dari 
United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO), “Kegagalan keberlanjutan 
merupakan kegagalan tata kelola, namun 
disebabkan juga oleh tantangan 
keberlanjutan yang rumit. Hati-hati dengan 
solusi yang ringkas dan sederhana – perlu 
mencari penyebabpaling dasar.”  

Istilah ‘wicked problems’ diciptakan untuk 
permasalahan – permasalahan dimana tidak 
ada solusi yang jelas dan sederhana. Dalam 
perencanaan pembangunan, tidak   ada 
pengetahuan yang lengkap dan selalu ada 
tarik-ulur yang tidak terhindarkan 
antarkelompok pengguna dan antarmanusia 
dan lingkungan. Dengan mengadakan 
pertemuan dengan berbagai pihak di waktu 
yang bersamaan dapat menciptakan 
lingkungan yang mendukung proses 
perencanaan dan implementasi solusi baru.

Perekonomian global semakin terhubung 
melalui perdagangan antar negara. Oleh 
karena itu, perlu untuk memastikan bahwa 
dampak negatif yang mungkin terjadi akibat 
peningkatan kegiatan ekonomi  dapat 
dikendalikan secara baik dan manfaat yang 
diterima juga terdistribusi dengan baik dalam 
jangka waktu yang panjang. Makanan laut 
merupakan produk utama yang paling banyak 

diperdagangkan di dunia dan selama 30 
tahun kebelakang, produksi perikanan di 
negara berkembang, dan pengirimannya ke 
negara maju mengalami peningkatan yang 
pesat.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNDP) berkomitmen untuk 
memungkinkan manusia untuk 
menyampaikan tujuan, kebutuhan, dan 
komitmennya dalam mengelola pemanfaatan 
sumber daya alam (air, hutan, tanah, 
perikanan) dengan cara yang sesuai dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan dunia 
(sustainable development goals). UNDP telah 
memfasilitasi dialog antara pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam berbagai 
komoditas seperti kopi, sawit, kedelai, daging, 
dan biji cokelat. Dengan menerapkan 
pendekatan ini di sector  makanan laut 
memungkinkan  terjadinya diskusi dalam 
pencarian solusi terhadap permasalahan   
terkait penangkapan berlebih dan distribusi 
manfaat yang tidak merata dari pemanfaatan 
sumber daya perikanan. Sebagai sumber daya 
yang dimiliki bersama, pengelolaan 
perikanan dapat dilakukan secara 
berkelanjutan jika ada keterlibatan aktif para 
pemangku kepentingan dalam proses 
pengelolaan. Pendekatan Platform Komoditas 
Laut yang Berkelanjutan (Sustainable Marine 
Commodity Platform) memastikan bahwa 
semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai 
yang luas serta memiliki keinginan untuk 
menerapkan pemanfaatan yang 
berkelanjutan, dilibatkan secara aktif.

Pendahuluan
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Tujuan dari 
Dokumen ini
Proyek Rantai Suplai Berkelanjutan Global 
untuk Komoditas Laut (Global Sustainable 
Supply Chains for Marine Commdities – GMC), 
didanai oleh Global Environment Facility 
(GEF), telah berjalan selama tiga tahun dan 
telah menghasilkan banyak pembelajaran 
(GMC Project Implementation Report, 2020). 
Tujuan dari dokumen ini adalah untuk: 

• Menyediakan panduan bagi mereka yang 
mungkin ingin mengadopsi pendekatan 
platform untuk perikanan di negara yang 
belum memiliki platform multi 
pemangku kepentingan yang serupa

• Mendorong praktisi untuk 
mengeksplorasi kemungkinan untuk 
merancang sebuah platform yang ‘paling 
sesuai’.

• Menyediakan informasi yang lebih detail 
dalam bentuk tautan jika praktisi 
membutuhkan saran lebih lanjut.

 

Dokumen ini disusun berdasarkan 
pengalaman dari tim implementasi projek 
GMC di Costa Rica, Ekuador, Indonesia, dan 
Filipina, serta dari observasi oleh penasihat 
proyek perikanan global dan mitra LSM, 
Sustainable Fisheries Partnership (SFP). 
Pengaturan pengelolaan perikanan di tiap 

negara tersebut bervariasi, terutama yang 
terkait dengan aspek memfasilitasi dialog 
dan partisipasi. Sektor perikanan yang terlibat 
dikelola dalam berbagai tingkat tata Kelola 
yang berbeda-beda, baik di tingkat nasional 
(misalnya pelagis besar di Costa Rica) dan 
lokal (misalnya blue swimming crabs 
(rajungan) di Filipina). Pengelolaan ini juga 
memiliki tingkat komitmen terhadap 
konsultasi dan dialog publik yang berbeda - 
beda, dimulai dari tidak ada sama sekali,  
hingga konsultasi publik masih baru 
berkembang, sampai telah berkembang 
dengan baik. Oleh karena itu, setiap tim 
negara memiliki situasi yang unik dalam 
implementasi proyek dan sifat adaptif dari 
pendekatan platform ini telah sangat 
membantu dalam implementasi proyek ini di 
negara-negara yang tergabung dalam proyek 
ini.

Berdasarkan analisa dari hasil pembelajaran 
hingga saat ini, teridentifikasi sepuluh 
pembelajaran kunci yang mungkin 
bermanfaat dalam pembentukan ruang dialog 
yang sukses dan dapat membantu para 
pemangku kepentingan dalam proses transisi 
perikanan mereka menuju keberlanjutan.

Dasar Rasional
Perikanan tangkap merupakan sumber pangan 
dan mata pencaharian yang penting, terutama 
di daerah pedesaan di negara berkembang. 
Sumber daya ikan umumnya merupakan milik 
bersama dan, biasanya belum dikelola dengan 
mengedepankan tujuan utama untuk manfaat 
jangka panjang. Secara umum, pengelolaan 
perikanan di negara berkembang tertinggal 
dari negara maju dan reformasi dalam tata 
kelola perikanan sangat dibutuhkan jika 
mengharapkan ketersediaan perikanan untuk 
ketersediaan pangan  dan sumber pendapatan 
di masa  depan.

Untuk mencapai pengelolaan perikanan yang 
berhasil, maka perlu dilakukan secara 
kemitraan dimana seluruh pemain kunci mulai 

dari nelayan hingga swalayan berkomitmen 
untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. 
Komitmen ini tidak hanya merupakan 
gabungan antara sains yang baik dan 
penegakan hukum, tetapi juga tata kelola yang 
efektif. Sejarah menunjukkan bahwa 
kurangnya rasa hormat dan kepatuhan 
terhadap peraturan dapat menggagalkan 
upaya untuk mengendalikan tingkat 
tangkapan dalam batas keberlanjutan. Salah 
satu contoh penting adalah dari kasus 
penangkapan ikan yang illegal, tidak 
dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, 
Unreported, dan Unreguleted – IUU Fishing), 
yang merupakan tekanan terhadap perikanan 

2berkelanjutan di seluruh dunia . 

2. https://www.un.org/en/observances/end-illegal-fishing-day
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2. https://www.un.org/en/observanc-
es/end-illegal-fishing-day

Pertimbangan Pokok
untuk Ruang Dialog Multi-Pemangku Kepentingan 

untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Proyek GMC dibentuk untuk membina 
dialog dan komitmen bersama untuk 
mendukung berjalannya pengelolaan 
perikanan yang berkelanjutan. Proyek ini 
sengaja melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk bisnis yang 
bergantung pada perikanan, baik sebagai 
nelayan aktif, pembeli, maupun penjual. 
Proyek ini secara eksplisit bekerja dengan 
pemerintah sebagai pengambil keputusan 
utama dan badan pembuat aturan yang 
bertanggung jawab untuk menentukan 
siapa yang dapat melakukan penangkapan 
ikan dan berapa banyak ikan yang 
diperbolehkan untuk ditangkap.

Upaya pelibatan pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan perikanan yang baik, 
secara global,jarang terjadi, namun   ada 
pula beberapa cerita sukses yang positif 
(Bundy et al 2017, Hilborn and Ovando 
2014). Pentingnya peran tata kelola yang 
baik, saat ini sudah diwujudkan dalam 

sebuah panduan yang tersedia secara 
global. Istilah ‘managemen bersama’ telah 
digunakan untuk mendeskripsikan 
‘pengalaman bersama’ dimana pemerintah 
dan pemangku kepentingan bekerja sama. 
Proyek GMC ini telah mengembangkan 
sebuah pendekatan platform yang 
menyediakan sebuah model untuk 
digunakan bagi mereka yang ingin 
mewujudkan adanya tata kelola dan ruang 
dialog, sehingga memungkinkan perikanan 
untuk dapat berjalan.

Sektor perikanan sangat beragam dan tidak 
ada buku panduan yang sederhana untuk 
menentukan pengaturan tata kelola yang 
detail. Pembelajaran dari kemajuan proyek 
GMC hingga saat ini menunjukkan secara 
jelas kunci kesuksesan dalam tata Kelola 
perikanan yang berkelanjutan merupakan 
perpaduan persiapan yang baik, 
pemahaman terhadap dasar penyebab 
sebuah isu, dan kesabaran.
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Atribut terpenting dalam pendekatan 
platform adalah tingginya 
fleksibilitas dalam hal cakupan. 
Sebuah platform dapat digunakan 
dalam berbagai skala yurisdiksi 
(nasional hingga lokal) dan/atau 
tanggung jawab lintas departemen , 
jika dibutuhkan. Penentuan cakupan 
platform yang diusulkan merupakan 
sebuah keputusan awal yang akan 
menentukan siapa yang akan untuk 
dilibatkan, penganggaran, jadwal, 
pengaturan jangka panjang, dan lain 
sebagainya.

• Yursidiksi pengelolaan perikanan – 
Peran sebuah platform harus sejalan 
dengan skala perikanan. Jika perikanan 
dikelola di tingkat lokal, maka perlu ada 
representatif dan mandat yang fokus 
pada skala lokal. Beberapa 
pengecualian dapat terjadi seperti isu 
yang ada merupakan isu yang juga 
penting dalam lingkup yang lebih luas. 
Salah satu contohnya adalah perikanan 
yang memiliki kepentingan strategis 
(mungkin terletak di wilayah yang 
diperdebatkan) atau yang 
membutuhkan tindak lanjut pemerintah 

yang lebih luas (misalnya perikanan 
merupakan gabungan berbagai 
yurisdiksi, atau terdapat isu penegakan 
hukum yang membutuhkan tindak 
lanjut yang lebih luas).

• Analisis diagnostik perikanan (misalnya 
root cause analysis atau RCA) dapat 
membantu dalam mengumpulkan 
pemahaman dari cakupan dan 
kedalaman sebuah isu, serta 
mengidentifikasi informasi apa yang 
dibutuhkan. Analisis diagnostik harus 
mencakup status sumber daya 
perikanan, bagaimana ikan digunakan 
dan bermanfaat bagi siapa, dan 
pengaturan seperti apa yang saat ini 
sudah ada untuk memastikan 
pencapaian tujuan perikanan yang telah 
disepakati oleh berbagai pemangku 
kepentingan dan pemerintah. Selain 
dapat memberikan informasi penting, 
analisa ini juga dapat digunakan 
sebagai pedoman mengenai informasi 
apa yang mungkin dibutuhkan untuk 
memfasilitasi pengambilan keputusan 
dalam komite. Kode Etik Perikanan 
Bertanggung Jawab yang dikeluarkan 
oleh FAO memberikan pedoman 
penting dalam berbagai aspek 
perikanan yang dapat membantu dalam 
membentuk dasar sebuah analisis.

Pembelajaran Kunci 
dalam Mempromosikan Tata Kelola Perikanan  

Pembelajaran 1

Menentukan cakupan 
platform 
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Review terhadap pengaturan dialog 
yang ada harus dilakukan sebelum 
memulai diskusi terkait pembentukan 
platform dialog. Beberapa hal yang 
perlu diperhatian adalah sebagai 
berikut:

• Aspek yurisdiksi – Pengaturan dialog harus 
dilakukan sampai dengan tingkat 
pengambilan keputusan terkait 
pengelolaan perikanan yang memberikan 
dampak kepada mereka yang melakukan 
penangkapan ikan dan bergantung pada 
pemanfaatan hasil tangkapan. Pengaturan 
lintas batas bisa saja sudah diterapkan. 
Contohnya adalah pengaturan 
internasional dalam pengelolaan tuna 
samudera (oceanic tunas) yang berupaya 
menjadi perantara dalam kesepakatan 
antarpemerintah yang berpartisipasi dan 
kemudian diterapkan dalam peraturan 
nasional.

• Keanggotaan – Isu terkait keanggotaan, 
siapa saja yang perlu dilibatkan dalam 
dialog, merupakan hal yang sangat penting 
dan dapat mendukung atau merusak 
pengaturan dialog. Dalam 
mengembangkan platform, perlu 
ditentukan siapa yang menjamin 
keanggotaan komite dan bagaimana 
proses pemilihannya. Rasa kepemilikan 
akan isu dan solusinya oleh para 
pemangku kepentingan merupakan hal 

penting yang dapat menjadi kunci 
keberhasilan. Keanggotaan perlu 
menggambarkan berbagai kekuatan dari 
kelompok perikanan, terutama perempuan 
dan bisnis yang bergantung pada 
keputusan yang berpihak pada 
keberlanjutan. Pemerintah harus didorong 
untuk menjadi lebih proaktif dalam 
mendorong keanggotaan kelompok yang 
sering kali tidak direpresentasikan dengan 
baik (misalnya perempuan) dalam forum 
komunikasi. Partisipasi dalam forum dialog 
dapat dipilih oleh rekan mereka (baik 
melalui proses pemilihan atau 
rekomendasi) atau dapat pula ditunjuk 
oleh pemerintah melalui proses aplikasi. 
Pembentukan anggota komite harus 
didasarkan untuk berkontribusi terhadap 
dialog pengelolaan perikanan sesuai 
dengan keahlian dan komitmen masing-
masing dan bukan karena kepentingan 
pribadi atau ingin mengganggu..

• Pengaturan dialog – Tujuan pengaturan 
dialog harus dideskripsikan dengan baik. 
Dokumen tersebut termasuk komite 
konsultasi yang memberikan saran 
strategis level tinggi maupun yang 
memberikan umpan balik terhadap 
keputusan yang dibuat oleh pembuat 
kebijakan perikanan. Pertimbangan harus 
diberikan baik kepada komite yang diminta 
untuk terlibat dalam keputusan yang 
memiliki dampak signifikan teradap 
perikanan, maupun isu yang ditindaklanjuti 
berupa isu yang bersifat relatif kecil. 

Pembelajaran 2

Mendokumentasikan 
semua pengaturan 
konsultasi yang 
ada dan 
bagaimana 
mereka saat ini 
beroperasi
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Platform Multi-stakeholder untuk Perikanan Berkelanjutan, Indonesia

Mendokumentasikan jalan untuk 
mendapatkan saran dari komite. 
Pejabat terpilih mungkin lebih 
memilih saran yang tidak disaring 
dan dipertimbangkan dari pemangku 
kepentingan yang diberikan secara 
transparan.  Keadaan dimana saran 
yang dianggap oleh pemangku 
kepentingan sebagai saran yang 
difilter oleh lembaga pembuat 
kebijakan, mungkin tidak 
menghasilkan kepercayaan dan rasa 
hormat yang dibutuhkan agar 
keputusan dapat diterima secara luas. 
.

• Tingkat komitmen pemerintah 
terhadap hasil dialog – Jelaskan 
bagaimana pengaturan ditetapkan 
dalam undang-undang atau dalam 
regulasi atau apakah peraturan 

tersebut hanya merupakan komitmen 
kebijakan. Tingkat kekuatan hukum 
dapat memberikan gambaran 
terhadap bagaimana komitmen 
pemerintah dalam melayani dan 
mendukung dialog dan apakah 
pemerintah memandang pengaturan 
tersebut sebagai bagian integral dari 
proses pengelolaan perikanan dan 
bukan hanya sebagai tambahan. 
Pengelolaan perikanan membutuhan 
evaluasi yang terus menerus dan 
interaksi dengan pemangku 
kepentingan dan mendapatkan 
komitmen dari semua pihak dalam 
jangka panjang.



9

• Evaluasi kinerja – Pengaturan konsultasi 
secara formal bisa saja sudah ada 
namun mungkin belum 
diimplementasikan atau tidak berfungsi. 
Posisi dalam komite pengambilan 
keputusan mungkin belum diisi, komite 
ini mungkin belum pernah bertemu 
atau saran mereka diabaikan. Terdapat 
beberapa situasi dimana pengaturan 
tertuang diatas kertas namun tidak 
memenuhi tujuan sebenarnya. Evaluasi 
kinerja dari pengaturan konsultasi yang 
sudah ada dapat membantu untuk 
memastikan bahwa pengaturan ini 
berjalan sesuai dengan yang telah 
direncanakan.

• Membangun kepercayaan - Kepercayaan 
akan semakin kuat jika pemangku 
kepentingan percaya bahwa saran 
mereka dipertimbangkan secara aktif 
dan memberikan pengaruh pada 
pembuatan keputusan dalam lingkup 
pemanfaatn berkelanjutan. Perlu adanya 
bukti bahwa telah dilakukan konsultasi 
dengan pemangku kepentingan dan 
saran mereka dihargai dan digunakan 
dalam proses pengambilan keputusan. 
Transparansi juga dibutuhkan dalam 
penyelenggaraan rapat dan proses 
pelaporan (misalnya ketepatan 
ketersediaan waktu). Dokumentasikan 
semua bukti yang menyetujui saran dari 
pemangku kepentingan kepada 

pemerintah yang mengarah pada 
perubahan. Pemerintah perlu untuk 
melaporkan kembali rekomendasi yang 
telah dibuat dan bagaimana mereka 
mempertimbangkan saran para 
pemangku kepentingan dalam proses 
pengambilan keputusan.

• Menghasilkan rasa hormat  terhadap 
keputusan komite– Komunitas 
pemangku kepentingan secara terbuka 
akan memberikan apresiasi terhadap 
proses pengambilan keputusan jika 
mereka memahami cara kerjanya dan 
bagaimana aspirasi dan kebutuhan 
mereka direfleksikan oleh anggota 
komite. Diperlukan bukti bahwa 
pandangan pria dan perempuan dalam 
komunitas perikanan yang lebih luas 
turut diperhitungkan. Nelayan dan 
pemangku kepentingan lain yang 
terdampak harus memahami bagaimana 
perikanan dikelola dan terdapat 
pengaturan formal yang berjalan untuk 
mengumpulkan pandangan terhadap 
kebutuhan pengelolaan mereka. 
Pengaturan formal dapat mencakup 
menulis kepada semua pemegang izin, 
menerbitkan peluang 
keputusan/konsultasi  dalam sebuah 
forum dimana diketahui dapat diakses 
oleh nelayan dan nelayan dapat 
mengadakan pertemuan 
terjadwal/reguler.

Mencari tau 
mekanisme 
yang 
benar-benar 
dapat 
diimplementasikan 
dan berfungsi 
dengan baik

Pembelajaran 3
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Platform Perikanan Berkelanjutan Pelagis Besar Kosta Rika

Pembelajaran 4

Memiliki orang yang tepat untuk terlibat 
merupakan hal yang sama pen�ngnya 
dengan memiliki struktur dan gabungan 
representasi yang tepat. Dialog dan 
pengambilan keputusan secara par�sipa�f 
juga menuntut pengembangan hubungan 
interpersonal
• Pemetaan pemangku kepentingan

Perlu dilakukan  pemetaan pemangku 

kepentingan untuk mendokumentasikan 

siapa saja pemain dalam perikanan dan 

bagaimana hubungan satu dengan yang 

lain. Pengambilan keputusan dalam 

komite dapat terbantu atau malah 

terhalang dengan kehadiran koneksi atau 

jaringan antara individu atau kelompok 

tertentu. 

Mencari tahu 
siapa saja yang terlibat 
dan bagaimana 
hubungan antar pelaku
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Pemetaan ini perlu dilakukan secara luas 
untuk memastikan bahwa pemangku 
kepentingan yan terpetakan mencakup 
koneksi rantai pasok, partisipan non-
komersil (misalnya nelayan  tradisional, 
LSM) dan aspek kesetaraan gender.

•  Memahami hubungan yang ada

Ruh dari dialog merupakan hubungan 
interpersonal dan hubungan  ini tidak 
selalu harmonis. Berbicara dengan para 
pemangku kepentingan dapat membantu 
untuk memahami apakah dinamika 
hubungan antarpribadi pada komite 
pengambilan keputusan cenderung 
kondusif bagi kemajuan yang baik dalam 
pembuatan keputusan atau sebaliknya.

• Potensi konflik Kepentingan

Memastikan hubungan komersil tidak 
mendominasi dialog tentang pemanfaatan 
perikanan yang berkelanjutan. Meskipun 
kebutuhan perusahaan komersil dan swasta 
penting, namun jika kebutuhan satu 
kelompok diadopsi dengan 
mengesampingkan kebutuhan yang lain 
dan murni untuk tujuan komersil, maka 
akan dapat menganggu dialog.

• Memahami motivasi secara mendalam 

Tentukan isu kunci yang menjadi perhatian 
para pemangku kepentingan dalam komite 
karena hal ini dapat menjadi sumber konflik 
atau, paling tidak, dapat menjadi sumber 

ketidakmampuan untuk menyetujui hal 
yang perlu dilakukan untuk pemanfaatan 
berkelanjutan. Kebanyakan isu dalam 
perikanan disebabkan oleh  konflik 
terhadap alokasi sumber daya dimana satu 
kelompok merasa bahwa kelompok lain 
mengambil semua ikan. Berbicara dengan 
para pemangku kepentingan dapat dengan 
cepat menunjukkan apa yang menjadi 
perhatian utama dan pertanyaan lebih 
mendalam dapat menunjukkan akar 
permasalahannya. Banyak yang dapat 
dipelajari selain melalui pertemuan formal, 
yaitu dengan membangun jejaring dengan 
para pemangku kepentingan di komite 
dan/atau daerah pemilihan mereka.

• Sosialisasi

Par�sipasi dalam proses pengelolaan 
perikanan mungkin merupakan hal yang 
asing bagi beberapa atau seluruh 
pemangku kepen�ngan atau mungkin 
juga beberapa kelompok memiliki 
ke�daksepakatan yang mengakar dan 
mengadakan diskusi dalam sebuah forum 
terbuka mungkin menjadi �dak produk�f. 
Beberapa persiapan perlu dilakukan 
bersama dengan kelompok untuk 
memas�kan pla�orm tersebut menjadi 
tempat dimana mereka bisa berbagi 
pikiran terhadap apa yang harus 
dilakukan dan berkomitmen untuk 
mencari solusi yang dapat dijalankan 
(atau se�daknya ditoleransi) oleh semua 
par�sipan.

Pertimbangan Pokok
 untuk Ruang Dialog Multi-Pemangku Kepentingan

untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
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Konsultasi cluster rencana Pengelolaan Kepiting Renang Biru, Filipina.

• Kejelasan tujuan - Sebuah platform 
membutuhkan tujuan yang kelas dan 
terhubung kuat dengan tanggung 
jawab resmi dari lembaga (atau 
lembaga-lembaga) yang bertanggung 
jawab dalam mengelola perikanan. 
Tujuan utama platform adalah 
mempercepat kesepakatan terhadap 
pemanfaatan berkelanjutan namun 
faktor lain seperti perdagangan, status 
stok, dan kebijakan nasional terhadap 
pembagian manfaat (misalnya 
mendorong industri pengolahan dalam 
negeri) mungkin membutuhkan 
keterlibatan lembaga lain.

• Kelejasan peran - Peran komite dan 
anggotanya harus jelas dan dipahami 
oleh semua. Selain itu, tanggung jawab 
staf lembaga dalam hal penyediaan 
informasi/data dan secara rutin 
melaporkan penjabaran musyawarah 
anggota kepada menteri/sekretaris.

Otoritas platform dan rasa hormat 

yang dihasilkan dari mereka yang 

terlibat sangat dipengaruhi 

oleh kejelasan peran dan operasinya

Pembelajaran 5

Memastikan 
platform tersebut 
memiliki tujuan, 
peran, dan 
tanggung jawab 
yang jelas dan 
terhubung 
dengan tanggung 
jawab resmi dari 
lembaga yang 
bertanggung 
jawab dalam 
mengelola 
perikanan



Platform Perikanan Pelagis Kecil Berkelanjutan, Ekuador

• Pengaturan transisi – Sebuah platform harus 
memasukkan rencana langkah-langkah 
untuk memastikan bahwa peninggalannya 
terus berlanjut. Platform akan semakin 
bernilai jika diakui secara formal sebagai 
sumber masukan bagi pemangku 
kepentingan dalam  pengelolaan perikanan. 
Sebuah platform mungkin memiliki titik 
akhir namun dapat terus berlanjut jika 
terdapat sebuah rencana untuk memastikan 
bahwa platform tersebut diintegrasikan 
kedalam undang-undang/regulasi, jika 
diperlukan.

• Selain Rencana Aksi Nasional, memajukan 
pengembangan Rencana atau Rencana-
Rencana Pengelolaan Perikanan juga 
merupakan hal yang penting. Jika cakupan 
platform lebih luas dari yurisdiksi yang 
dapat dilaksanakan dalam Rencana 
Pengelolaan Perikanan, atau jika platform 
tidak memiliki dasar formal atau undang-
undang, sebuah analisis tentang bagaimana 
cara untuk membuat suatu kemajuan dalam 
menyusun perencanaan dengan otoritas 
terkait, harus dilakukan..

Pedoman umum untuk persiapan rencana 
pengelolaan perikanan harus cukup spesifik dan 
jelas dalam hal siapa yang mendapatkan akses 
terhadap perikanan dan dalam kondisi apa, 
diantara berbagai syarat lainnya yang telah 
ditetapkan dalam pedoman dari FAO.

Pembelajaran 6

Platform harus memiliki Rencana Aksi 
Nasional yang jelas yang telah 
disusun secara partisipastif bersama 
dengan para pemangku kepentingan 
dan terutama oleh pemerintah.

13

Memiliki 
Rencana 
Aksi Nasional 
yang jelas 
dan disepakati

Pertimbangan Pokok
 untuk Ruang Dialog Multi-Pemangku Kepentingan

untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
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• Kepemimpinan pemerintah -
Kepemimpinan pemerintah merupakan 
hal yang penting untuk mengatur 
variasi dalam proses dialog. 
Pemerintah harus memiliki tujuan dan 
intensi yang jelas, mampu 
menyeimbangkan antara kemauan 
untuk mendengarkan dan fleksibel 
namun tetap berkomitmen dalam 
mencapai norma internasional untuk 
keberlanjutan sumber daya dan 
undang-undang nasional lainnya yang 
terkait. Para pemangku kepentingan 
mungkin tidak mau membuat 
keputusan yang sulit atau mereka 
mungkin memberikan saran yang 
bertentangan dengan pemanfaatan 
berkelanjutan. Pemerintah harus 
membuat keputusan sulit, namun juga 
harus melatih fleksibilitas dimana mata 
pencaharian dan stabilitas politik 
dipertaruhkan. Sebagai contoh, banyak 
perikanan membutuhkan pengurangan 
hasil tangkapan yang cukup signifikan 
untuk menjadi berkelanjutan. 
Melakukan ini dalam waktu singkat 
akan dapat mengganggu dan 
berpotensi menjadi sumber 
perselisihan sipil. Pemerintah 
membutuhkan fleksibilitas untuk 
mempengaruhi perubahan dengan cara 
yang dapat dikelola untuk komunitas 
yang terdampak.

• Peningkatan kapasitas anggota – 
Memastikan anggota komite dan 
konstituennya memahami tujuan dan 

metode pengelolaan perikanan. 
Pelatihan tentang hal-hal seperti peran 
dialog dan prosedur pertemuan 
mungkin dibutuhkan sebagai bagian 
dari proses peningkatan kapasitas 
diantara anggota komite, termasuk 
aspek teknis seperti penilaian stok. 

• Peningkatan keterampilan/kapasitas 
lainnya - Peningkatan keterampilan 
lainnya harus didasarkan pada 
kesenjangan pengetahuan, 
pengalamam, atau keterampilan yang 
signifikan, namun juga didukung 
dengan pendanaan yang ada. Tidak 
mungkin semua sumber daya dan 
kapasitas untuk memberikan masukan 
yang baik dan kredibel dapat 
bersumber hanya dari dalam anggota 
komite. Dari waktu ke waktu, akan 
dibutuhkan pula konsultan teknis, 
peneliti universitas, atau yang lainnya 
untuk memberikan masukan dalam 
pengambilan keputusan terkait 
perikanan yang berkelanjutan.

Pembelajaran 7

Memastikan bahwa 
kapasitas yang 
ada sudah cukup
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• Memastikan lingkup platform dan FIP saling 
terhubung – Beberapa perikanan mungkin 
dikelola dalam yuridiksi yang berbeda. 
Sebagai contoh, banyak perikanan pesisir 
dikelola oleh otoritas lokal dan FIP dapat 
melewati yurisdiksi ini. Sebuah platform 
yang dibentuk dan bekerja di tingkat 
nasional hanya bekerja dengan melibatkan 
pemangku kepentingan di tingkat nasional, 
dengan demikian keterlibatan di tingkat 
lokal terbatas. Terlebih lagi, FIPs dapat 
bekerja untuk isu diluar cakupan lembaga 
perikanan. Sebagai contoh, beberapa 
lembaga perikanan mungkin tidak memiliki 
mandat legislatif untuk dapat dilibatkan 
dalam isu produksi paska panen (yaitu, 
rantai pasok, ekspor) atau pengelolaan 
tenaga kerja, dan dengan demikian platform 
ini harus mampu untuk bekerja dengan 
berbagai lembaga.

• Sinkronisasi perencanaan – Mungkin akan 
ada kebutuhan untuk memastikan bahwa 
rencana yang berbeda-beda dapat 
diintegrasikan. Sebagai contoh, mungkin ada 

rencana kerja FIP, sebuah platform Rencana 
Aksi Nasional, dan sebuah Rencana 
Pengelolaan Perikanan. Ruang lingkup tiap 
rencana kemungkinan besar mencerminkan 
maksud dan tujuan dari komite/undang-
undang dimana ia dibentuk. Meskipun 
mungkin ada beberapa area penyelarasan 
yang jelas, namun penting untuk memiliki 
pemahaman yang jelas terhadap bagaimana 
rencana tersebut dapat (atau tidak dapat) 
bekerja secara harmonis.

• Menghubungkan FIP dengan struktur 
pengambilan keputusan lain dan juga FIP 
lainnya – Memastikan bahwa FIP mana pun 
terhubung dengan struktur pengambilan 
keputusan yang sudah ada dan diantara para 
FIP. Memiliki berbagai saran untuk 
pemerintah yang berasal dari berbagai 
sumber yang tidak terkoordinasi, umumnya 
hanya menyumbang sedikit kemajuan, atau 
bahkan tidak ada sama sekali dan dapat 
menghilangkan kesempatan untuk 
mensinergikan upaya pengumpulan data, 
sumber pendanaan, atau hal serupa lainnya. 
Jika  sistem dialog dan pengambilan 
keputusan yang ada tidak benar-benar telah 
berhenti bekerja, maka lebih baik untuk 
memperkuat system yang telah ada daripada 
membentuk upaya parallel.

• Mempromosikan proses berbagi 
pengetahuan di seluruh wilayah – FIP dan 
platform dapat berbagi informasi dengan 
badan serupa lainnya atau dengan badan 
lain yang mungkin memiliki kepentingan 
yang sama misalnya spesies yang sama 
ditangkap di wilayah yang berbeda.

Keterlibatan program lain  yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengelolaan perikanan 
yang beroperasi diluar dari struktur 
pemerintahan formal atau tanpa adanya 
struktur pemerintahan yang ada. Proyek 
perbaikan perikanan (Fishery improvement 
projects – FIPs) merupakan salah satu tipe 
upaya dengan potensi untuk melengkapi 
pendekatan platform yang berorientasi 
pasar

Pembelajaran 8

Menciptakan/memperkuat 
hubungan dengan 
inisiatif lain (misalnya, FIPs)
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• Memastikan anggota komite memiliki 
informasi yang cukup untuk membantu 
pengambilan keputusan mereka - 
Mencari saran ahli terhadap opsi untuk 
membuat kemajuan karena mungkin 
terdapat berbagai alternatif yang 
tersedia. Masukan ahli dari luar negeri 
mungkin dibutuhkan jika tidak tersedia 
di dalam negeri..

• Kurangnya kepastian seharusnya tidak 
menghalangi penambilan keputusan - 
Meskipun data dan informasi merupakan 
hal yang penting, namun tetap akan ada 
ketidakpastian. Pengambil keputusan 
perlu menyeimbangkan antara 
melakukan lebih banyak penelitian 
sehingga menunda keputusan yang sulit 
dan membuat keputusan berdasarkan 
penilaian ahli.

• Eksplorasi seluruh sumber pendanaan - 
Seluruh partisipan memiliki peran dalam 
menyediakan atau mencari pendanaan. 
Sektor swasta telah menunjukkan di 
sejumlah FIP dan di berbagai sistem 
pengelolaan perikanan yang dikelola 
oleh pemerintah, bahwa mereka 
bersedia untuk turut berkontribusi pada 
pendanaan untuk pengelolaan perikanan 
yang lebih baik jika kondisinya tepat.

Pembelajaran 9

Memastikan akses 
terhadap 
fakta dan pendanaan

Badan penasehat pengeloalan 
perikanan yang berhasil (platform 
atau FIP) membutuhkan data dan 
pendanaan yang cukup yang 
mendukung Lembaga tersebutk untuk 
dapat memiliki kepercayaan diri dan 
rasa hormat yang dibutuhkan untuk 
terus menjaga komitmen mereka 
terhadap pemanfaatan berkelanjutan.
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• Perikanan berkelanjutan sangat penting 
terlepas dari kebutuhan pasar. Tujuan 
akhirnya adalah perikanan berkelanjutan, 
terlepas dari diakui melalui sertifikasi 
maupun tidak. Tidak akan ada pendekatan 
‘pengelolaan berkelanjutan untuk satu pasar 
dan business as usual di lokasi lain’.

• Memastikan perikanan dikelola secara 
berkelanjutan kemungkinan akan 
membutuhkan waktu yang lama (bertahun-
tahun), namun hal ini sepadan mengingat 
manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. 
Sertifikasi hanyalah sebuah tanda bahwa 
perikanan berada dalam kondisi yang baik, 
namun bukan tujuan akhir. Keberhasilan 
yang nyata berasal dari partisipasi 
perikanan yang merupakan bahan pangan 
dan mata pencaharian dalam jangka waktu 
yang panjang.

Pembelajaran 10

Terus pertahankan
komitmen pemanfaatan
berkelanjutan sebagai
tujuan yang hendak 
dicapai
Pendekatan platform secara eksplisit 
bertujuan untuk melibatkan rantai 
pasok, termasuk mereka yang 
kemungkinan memasok produk 
makanan laut ke pasar internasional. 
Pendekatan ini juga didukung oleh 
pergerakan global yang sedang 
berkembang yang bertujuan untuk 
menghubungkan mereka yang memiliki 
ketertarikan akan kebutuhan perikanan 
berkelanjutan, dimana pun mereka berada

Pertimbangan Pokok
untuk Ruang Dialog Multi-Pemangku Kepentingan 

untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
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Kesimpulan

Sudah cukup banyak publikasi tentang 
permasalahan perikanan di dunia dalam 
beberapa dekade belakangan. Terdapat 
berbagai tekanan dan variabel yang 
mendorong adanya pemanfaatan yang tidak 
berkelanjutan dari satu tempat ke tempat 
lain dan antar waktu. Meskipun banyak 
masalah seperti penangkapan berlebihan 
ditemukan, kisah-kisah sukses perikanan juga 
terus bertambah. Disamping pentingnya riset 
perikanan, adopsi peraturan yang jelas, 
penghapusan  insentif yang merugikan 
(untuk penangkapan berlebih), dan distribusi 
manfaat yang adil, namun jelas bahwa 
perikanan tidak dapat mengelola dirinya 
sendiri. Pengelolaan perikanan pada 
dasarnya adalah tentang manusia dan 
aktifitasnya yang perlu dilakukan dalam 
jangka panjang. 

Proyek GMC dan pendekatan platform-nya 
telah terbukti sebagai metode pengelolaan 
perikanan yang sesuai dalam banyak hal. 
Salah satu kemungkinan yang dapat 
menjelaskan manfaatnya dalam perikanan 
tangkap yaitu bahwa proyek GMC dan 
pendekatan platformnya menerapkan konsep 
yang banyak digunakan dalam perikanan, 
yaitu: pengelolaan bersama. Untuk sumber 
daya milik bersama seperti perikanan, 
pendekatan tata kelola partisipatif dapat 
menghasilkan pemahaman bersama terkait 
isu yang dihadapi dan solusinya, dengan 
begitu juga meningkatkan kesempatan akan 
rasa hormat terhadap peraturan dan regulasi.

Meskipun masih tersedia ruang untuk inisiatif 
non-pemerintah (seperti FIP), peran 
pemerintah sangat penting karena memiliki 
tanggung jawab akhir untuk menentukan 
siapa yang dapat melakukan penangkapan 
ikan dan berapa banyak jumlah kan yang 
dapat ditangkap. Terdapat konsekuensi 
ekonomi dan sosial yang terkait dengan 
tanggung jawab ini, yang secara umum dapat 
dipertanggungjawabkan pemerintah dan, 
terutama dimana terjadi ekploitasi berlebih, 
melalui keputusan sulit yang harus diambil. 
Akhirnya, pendekatan platform terbukti dapat 
bersifat sangat fleksibel dalam hal cakupan. 
Proyek GMC telah mengimplementasikan 
platform yang dikelola oleh berbagai 
lembaga pemerintah (misalnya perencanaan, 
perikanan), lintas yuridiksi (mencakup 
berbagai lembaga, dan berbagai yurisdiksi 
perikanan), dan memasukkan aspek-aspek 
yang melampaui pengelolaan perikanan 
tradisional. Pendekatan Proyek GMC telah 
menunjukkan hasil yang menarik dalam 
koordinasi antara Platform dan FIP, terutama 
terkait partisipasi sektor swasta dalam 
pengelolaan perikanan. Meskipun penting 
untuk memastikan bahwa hal-hal mendasar 
telah terpenuhi (yaitu pengaturan tangkapan 
yang tepat), pendekatan platform 
memberikan kesempatan untuk menyatukan 
perempuan dan pria dalam rantai pasok dan 
menyambut gagasan dan pendekatan baru 
menuju tata kelola dan keberlanjutan 
perikanan jangka panjang.
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For more information visit: 

www.globalmarinecommodities.org/

Follow GMC Project

      Global Marine Commodities

      @GlobalMarineCo1

Proyek Rantai Pasokan Berkelanjutan Global untuk Komoditas Laut  (GMC) 

adalah inisiatif antar daerah yang dilaksanakan oleh

Kementerian dan Biro Perikanan dan Perencanaan Kosta Rika, Ekuador, 

Indonesia dan Filipina, dengan dukungan teknis dari United Nations Development 

Program (UNDP), difasilitasi oleh Sustainable Fisheries Partnership (SFP) 

dan didanai oleh Global Environment Facility (GEF).

Tentang Proyek Global Marine 

Commodities (GMC)

 @globalmarineco1
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