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Ringkasan kebijakan ini berasal dari proyek penelitian yang dilakukan oleh University of 
Technology Sydney tentang manfaat sosial dan ekonomi perikanan tuna. Laporan lengkap 
tersedia di uts.edu.au/about/faculty-arts-and-social-sciences/research/fass-
research-projects/assessing-governance-tuna dan dapat disebut sebagai: 

McClean, N., Barclay, K., Fabinyi, M., Adhuri, D., Sulu, R., Indrabudi, T., (2019). Assessing tuna 
fisheries governance for community wellbeing: case studies from Indonesia and Solomon 
Islands. Report commissioned by the David and Lucile Packard Foundation, University of 
Technology Sydney, Sydney.



Kesejahteraan masyarakat dan 
perikanan tuna 
Pengelolaan perikanan pada umumnya berfokus pada pengelolaan agregat 
stok ikan. Ini biasanya dengan tujuan mencapai keberlanjutan biologi 
dari stok target, atau untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari 
penangkapan ikan dalam batas aman. Namun di banyak perikanan, ukuran 
tangkapan agregat atau pendapatan tidak menangkap kontribusi ekonomi 
penting sepanjang rantai nilai, kontribusi perikanan dalam mengurangi 
kemiskinan atau kerawanan pangan bagi kelompok rentan, risiko serta 
manfaat yang diperoleh dari perubahan kebijakan, atau distribusi risiko dan 
manfaat tersebut di antara kelompok yang berbeda di masyarakat.

Kontribusi ini penting untuk diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 
Misalnya, anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam perikanan lepas 
pantai dapat memperoleh akses ke mata pencaharian baru, namun mereka 
juga dapat terpapar risiko keselamatan dengan memancing di laut lepas, 
dengan sedikit peralatan keselamatan atau keamanan pendapatan. Dengan 
berfokus pada konsep pemersatu kesejahteraan, dimungkinkan untuk 
menjelaskan bagaimana aspek-aspek perikanan tersebut berkontribusi 
pada kehidupan masyarakat.

Sebagai metodologi untuk penerapan dalam perikanan khususnya di 
negara berkembang, pendekatan kesejahteraan mengajukan pertanyaan 
“bagaimana perikanan ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat 
yang bergantung padanya untuk mata pencaharian dan makanan?” 
Berbagai alat penelitian dapat digunakan untuk melacak dampak yang 
mungkin dari perubahan kebijakan perikanan.

Ikan asin dan tangkapan sampingan dijual di Pasar Noro, Provinsi Barat, Kepulauan Solomon. 
Photo Reuben Sulu.



Kerangka kerja untuk menilai 
perikanan tuna untuk 
kesejahteraan masyarakat
Perikanan tuna merupakan salah satu perikanan yang paling berharga 
di dunia dan memberikan kontribusi penting terhadap kesejahteraan 
masyarakat di berbagai negara berkembang, melalui penyediaan pekerjaan 
tingkat pemula, mata pencaharian di daerah-daerah terpencil dengan 
sedikit alternatif lain, serta ketersediaan pangan.

Penulis telah mengembangkan kerangka kerja untuk menilai kontribusi 
terhadap kesejahteraan masyarakat dari perikanan tuna, berdasarkan 
wawancara dengan nelayan ikan tuna di empat wilayah perikanan tuna 
di Indonesia dan Kepulauan Solomon. Kerangka kerja ini adalah alat 
yang bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan dan 
perencanaan dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat 
dan mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Kerangka kerja in tidak memberikan solusi preskriptif kepada pembuat 
kebijakan - ini bukan model yang dapat menghasilkan keputusan atau 
tabel yang setelah diisi akan menghasilkan jawaban yang jelas. Laporan 
ini mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk diajukan guna 
mengetahui dampak yang mungkin dari perubahan dalam pengelolaan 
perikanan pada kesejahteraan masyarakat terkait, dan informasi apa 
yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
Kerangka kerja ini disusun di sekitar tujuh topik berikut.

1. Potensi intervensi tata kelola.  
Buat daftar perubahan yang direncanakan untuk suatu perikanan atau 
rangkaian opsi untuk mengelola suatu perikanan atau salah satu aspek 
perikanan. 

2. Perikanan yang kena dampak. 
Sertakan informasi yang relevan tentang jenis alat tangkap/kapal, spesies 
sasaran, fokus geografis, pasar tujuan atau karakteristik perikanan lainnya 
yang relevan untuk menentukan ruang lingkup kesejahteraan dari intervensi 
tersebut.

3. Potensi manfaat bagi masyarakat pesisir.  
Buat daftar manfaat yang dimaksudkan atau diharapkan yang akan muncul 
dari inisiatif tersebut, serta kemungkinan akan diwujudkannya dalam 
jangka pendek, menengah atau panjang. Penelitian penulis menemukan 
bahwa hal ini harus mempertimbangkan kontribusi terhadap kesejahteraan 
yang terkait dengan ekonomi dan mata pencaharian (termasuk kondisi 
kerja), ketahanan pangan dan gizi, dan sistem lingkungan yang sehat, serta 
pertimbangan pengentasan kemiskinan dan fungsi ketahanan pangan yang 
dapat dilakukan oleh perikanan tersebut. 



Potensi indikator dan permasalahan utama

Kontribusi 
ekonomi  
langsung 

 - Nilai tangkapan yang didaratkan. 

 - Lapangan pekerjaan dalam perikanan, setara purna waktu.

 - Gaji/pendapatan dari perikanan.

Kontribusi 
ekonomi tidak 
langsung

 - Nilai tambah. 

 - Pendapatan yang dihasilkan sepanjang rantai nilai (perdagangan, 
pengolahan, transportasi/penyimpanan, jasa/pasokan, eceran/
pemasaran). 

 - Lapangan pekerjaan dalam rantai nilai, setara purna waktu. 

 - Gaji/pendapatan dalam rantai nilai.

Kondisi kerja

Keamanan pendapatan 

 - Pendapatan sebagai % dari gaji minimum terkait. 

 - Adanya kontrak. 

 - % awak kapal dengan pengaturan bagi hasil tangkapan.

 - % pekerja perikanan dan rantai nilai dengan kontrak tidak tetap/
gaji harian/jangka pendek.

Keselamatan kerja 

 - Keterpaparan pada risiko keselamatan yang telah diketahui. 

 - Adanya penilaian mitigasi risiko dan tindakan keselamatan untuk 
risiko yang diketahui.

 - Akses terhadap peralatan keselamatan.

 - Akses terhadap asuransi kesehatan atau layanan kesehatan. 

Pasokan pangan 

 - % tangkapan berdasarkan spesies dan produk yang disediakan 
untuk ekspor, jalur pasar domestik dan lokal (kota dan desa 
provinsi). 

 - Konsumsi produk ikan tuna di tingkat nasional dan provinsi. 

 - Pembelanjaan untuk pangan dari gaji pekerjaan di bidang 
 ikan tuna. 

 - Komposisi makanan pada masyarakat yang berkepentingan.

Sistem lingkungan 
hidup yang sehat

 - Status stok utama. 

 - Efektifitas pengelolaan dan perencanaan perikanan. 

 - Partisipasi pelaku pemerintah, industri dan masyarakat sipil 
dalam proses pengelolaan secara kerjasama.

Pengentasan 
kemiskinan dan 
ketahanan pangan 

 - % peserta dalam perikanan dan rantai nilai yang berada di bawah, 
pada atau sedikit di atas garis kemiskinan. 

 - Analisis tentang dampak memasuki perikanan tuna pada 
status kemiskinan dengan berjalannya waktu, misalnya, 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk rumah dan 
pangan, kemampuan meningkatkan standar kehidupan, tingkat 
pendidikan dengan berjalannya waktu.

 - % peserta perikanan yang mengalami masa kerawanan pangan 
secara berkala atau berkepanjangan.

 - Analisis tentang dampak memasuki perikanan tuna terhadap 
kerawanan pangan dengan berjalannya waktu, misalnya 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, 
kemampuan mendukung tingkat pembelanjaan untuk pangan 
yang lebih tinggi dengan berjalannya waktu.



4. Siapa dalam rantai nilai yang memperoleh manfaat.  
Buat daftar pelaku, masyarakat atau pemangku kepentingan yang akan 
menerima manfaat. Penelitian penulis menemukan bahwa pertimbangan 
teliti harus dilakukan terhadap status sosial-ekonomi, partisipasi 
komunitas migran, pekerja migran atau kelompok etnis termarginalisasi 
lainnya dan jender.

Potensi indikator dan permasalahan utama

Peranan dalam 
perikanan 
atau rantai 
nilai penerima 
manfaat

 - Awak kapal penangkap ikan, awak kapal pengumpul ikan, 
penjaga rumpon, kapten kapal.

 - Pemilik kapal, pemilik rumpon, perusahaan perikanan.

 - Perusahaan perdagangan, pedagang mandiri di pasar ekspor, 
domestik dan informal.

 - Perusahaan pengolahan, pekerja pengolahan di perusahaan dan 
di pasar informal.

 - Perusahaan jasa dan pasokan, pekerja jasa dan pasokan. 

 - Konsumen. 

Status sosial- 
ekonomi 
peserta dalam 
berbagai 
peranan

 - Usia peserta yang mulai bekerja di perikanan dan rantai nilai. 

 - Pendapatan rumah tangga peserta dalam perikanan dan rantai 
nilai dibandingkan garis kemiskinan.

 - Capaian pendidikan peserta dalam perikanan dan rantai nilai. 

 - Akses terhadap peluang ekonomi lainnya (misalnya lahan 
pertanian, kepemilikan usaha sebelumnya).

Komunitas 
migran, pekerja 
migran atau 
kelompok etnis 
termarginalisasi

 - Partisipasi komunitas migran, pekerja migran atau kelompok 
etnis tertentu dalam perikanan dan sepanjang rantai nilai. 

 - Pertimbangan baik faktor “penarik” dan “pendorong” yang 
menyebabkan masuknya ke perikanan tuna dan khususnya 
migrasi demi perkerjaan di bidang ikan tuna.

 - Sejauh mana kelompok migran atau kelompok etnis tertentu 
memiliki status sosial-ekonomi yang berbeda dari kelompok 
lain di masyarakat khususnya terkait akses terhadap peluang 
ekonomi lainnya. 

Jender

 - Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam perikanan dan 
sepanjang rantai nilai (pembagian pekerjaan berdasarkan 
jender).

 - Analisis tentang pengelompokan laki-laki dan perempuan dalam 
peranan dengan remunerasi, kewenangan, risiko dan keamanan 
pendapatan yang tinggi ataupun rendah.

 - Norma jender serta nilai kebudayaan lokal dan regional yang 
terhubungkan dengan pekerjaan dalam perikanan dan rantai 
nilai ikan tuna. 



5. Potensi kehilangan manfaat/risiko untuk 
masyarakat pesisir.  
Buat daftar tentang manfaat yang mungkin hilang atau risiko baru yang 
muncul sebagai akibat dari intervensi (seperti mata pencaharian jika 
tangkapan dibatasi), dengan kerangka waktu yang mungkin (jangka 
pendek, menengah atau panjang). Penelitian penulis menemukan bahwa 
hal ini harus mencakup pertimbangan kontribusi terhadap kesejahteraan 
yang terkait dengan ekonomi dan mata pencaharian (termasuk keamanan 
pendapatan dan keselamatan kerja), ketahanan pangan dan gizi, dan sistem 
lingkungan yang sehat, serta pertimbangan pengentasan kemiskinan dan 
fungsi ketahanan pangan yang dilakukan perikanan. 

Untuk potensi indikator dan permasalahan utama, lihat Poin 3.

6. Siapa dalam rantai nilai menanggung kehilangan/
terpapar pada risiko?  
Buat daftar para pelaku, komunitas atau pemangku kepentingan yang 
mungkin kehilangan manfaat, atau terpapar pada risiko. Penelitian  
penulis menemukan bahwa pertimbangan teliti harus dilakukan tentang 
status sosial-ekonomi, partisipasi komunitas migran atau pekerja migran 
serta jender. 

Untuk potensi indikator dan permasalahan utama, lihat Poin 4.

7. Faktor yang memengaruhi efektifitas dan 
kemampuan untuk memitigasi risiko/kerentanan.  
Buat daftar semua faktor yang dianggap mungkin akan memengaruhi 
efektivitas suatu inisiatif, atau jika ada, dapat mengurangi risiko suatu 
inisiatif. Ini memungkinkan penilaian realistis atas kelayakan suatu inisiatif 
dalam konteks sistem perikanan dan pengelolaan tertentu.  

Potensi indikator atau permasalahan utama:

 - Adanya mata pencaharian pelengkap atau alternatif.

 - Adanya sumber pangan alternatif yang tersedia luas, diinginkan dan 
terjangkau. 

 - Adanya sistem pengelolaan perikanan yang efektif termasuk 
perencanaan, perizinan, pemantauan dan pelaksanaan. 
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