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Ringkasan Eksekutif 
Pertanyaan utama yang dibahas dalam proyek ini adalah bagaimana tata 
kelola perikanan memengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir¹. Tujuan dari 
proyek ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan metodologi untuk 
pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis bukti untuk kebijakan 
dan proyek perikanan yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat 
pesisir. 

Dalam mengembangkan metode untuk mendukung kebijakan ini, penulis 
memasukkan pertimbangan terhadap potensi manfaat dan risiko yang terkait 
dengan perubahan kebijakan dan proyek, pihak yang menerima manfaat atau 
terpapar pada risiko tersebut, dan sejauh mana manfaat yang diinginkan 
sebenarnya terwujud dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya tidak dinilai atau 
dipantau dalam bidang perikanan sehubungan dengan hasil ekonomi dan 
sosial di tingkat masyarakat.

Metode untuk proyek ini melibatkan empat studi kasus perikanan tuna di 
Indonesia dan Kepulauan Solomon, menggunakan data wawancara kualitatif 
yang ditambah dengan literatur ilmiah dan teknis serta laporan statistik yang 
tersedia. Ini membentuk dasar analisis komparatif di seluruh studi kasus. Dari 
analisis tersebut penulis mengembangkan suatu kerangka kerja sebagai alat 
untuk menilai intervensi tata kelola sehubungan dengan dampaknya yang 
mungkin terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Temuan utama tentang kontribusi perikanan tuna 
terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir 
 - Selain menghasilkan pendapatan untuk ekonomi regional, perikanan 
tuna menghasilkan peluang mata pencaharian pada seluruh rantai nilai. 
Peluang-peluang ini adalah sumber pendapatan penting bagi orang-orang 
yang mungkin memiliki sedikit pilihan ekonomi lain, tetapi banyak dari mata 
pencaharian ini secara kronis tidak aman dan beberapa memiliki risiko fisik 
yang signifikan. 

 - Jalur pasar ikan tuna domestik, termasuk jalur domestik informal yang terkait 
dengan pasar ekspor, menyediakan sumber pangan yang signifikan bagi 
masyarakat pesisir. 

 - Perikanan tuna menyediakan fungsi “welfare”2 yang penting melalui 
penyediaan mata pencaharian dan pangan untuk anggota masyarakat 
pesisir yang miskin dan terpinggirkan. Dalam beberapa kasus ini termasuk 
pengentasan kemiskinan secara langsung dan penyediaan ketahanan pangan 
di tingkat masyarakat. 

 - Perjanjian regional, peraturan pemerintah, standar pasar (sertifikasi) dan 
pengelolaan yang dipimpin oleh masyarakat semuanya memiliki peran dalam 
memastikan penangkapan ikan tuna tetap dalam tingkat tangkapan yang 
bersifat berkelanjutan. Ini memastikan pemberian manfaat sosial dan ekonomi 
jangka panjang bagi masyarakat pesisir. 
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1 Catatan penerjemah: istilah bahasa Indonesia kesejahteraan dapat mengacu pada dua kata dalam bahasa Inggris: wellbeing 
dan welfare. Dalam bahasa Inggris, wellbeing berarti kualitas hidup secara keseluruhan, dan welfare berarti kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar, seperti untuk makanan, mata pencaharian dasar, keselamatan atau perumahan. Dalam studi ini 
kami menggunakan istilah kesejahteraan untuk istilah bahasa Inggris wellbeing, dan di mana kami mengacu pada kebutuhan 
dasar anggota masyarakat yang rentan di masyarakat, kami menggunakan istilah bahasa Inggris, welfare.
2 Istilah bahasa Inggris yang berarti ‘membantu memenuhi kebutuhan dasar’. Lihat catatan 1 di atas.

  Menilai tata kelola perikanan tuna untuk kesejahteraan masyarakat: studi kasus dari Indonesia dan Kepulauan Solomon          5      

Temuan utama tentang faktor tata kelola yang 
memengaruhi kesejahteraan 
 - Kebijakan pemerintah yang mendorong penangkapan dan pengolahan ikan 
tuna domestik dapat menghasilkan dampak positif terhadap kesejahteraan 
masyarakat, dengan kebijakan pembangunan sektor domestik yang sudah 
berlangsung lama baik di Indonesia maupun Kepulauan Solomon yang berhasil 
memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir pada saat-saat tertentu. 

 - Mempertahankan manfaat kesejahteraan dari industri ikan tuna domestik 
membutuhkan koordinasi kebijakan antara berbagai kebijakan perikanan, dan 
antara berbagai instansi pemerintah. Kebijakan perikanan Anti- Penangkapan 
Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Teregulasi (Anti-Illegal Unreported and 
Unregulated /IUU), penerapan undang-undang perburuhan, dan penyediaan 
layanan dasar adalah bidang kebijakan di samping pengembangan perikanan 
yang dapat berdampak pada kontribusi dari perikanan tuna terhadap 
kesejahteraan masyarakat pesisir.   

 - Di daerah-daerah studi kasus, kebijakan perikanan pemerintah belum memiliki 
dampak positif yang substansial pada perikanan tuna skala kecil. 

 - Untuk perikanan skala besar, hubungan antara pengelola perikanan 
pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan 
kesejahteraan masyarakat pesisir tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan 
dalam pengelolaan atau kebijakan perikanan.

 - Preferensi pasar ekspor termasuk sertifikasi sangat memengaruhi operasi 
perikanan, dan manfaat yang mengalir darinya.

 - Hubungan antara penangkapan ikan, perdagangan, dan pelaku pasar 
di sepanjang rantai nilai memengaruhi aliran manfaat, dan kemampuan 
pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan.

 - Hubungan sosial yang dibentuk oleh status sosial-ekonomi, migrasi dan jender 
memengaruhi distribusi manfaat kesejahteraan di tingkat masyarakat, dan 
merupakan sejenis tata kelola informal yang memengaruhi cara perikanan 
beroperasi di tingkat masyarakat.
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Perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat
 - Tidak ada solusi yang “pas untuk semua” dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. Perencanaan yang cermat dan terkoordinasi 
oleh banyak pemangku kepentingan diperlukan untuk memberikan manfaat 
bagi masyarakat pesisir, sekaligus memitigasi risiko bagi kelompok rentan.

 - Proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk perikanan tuna harus 
mengadopsi tujuan eksplisit yang mencakup memastikan agar kesejahteraan 
masyarakat, dan/atau welfare kelompok rentan yang bergantung pada 
perikanan tuna, dipertahankan atau ditingkatkan.

 - Mengumpulkan dan menyusun data tentang aspek sosial dan ekonomi 
perikanan tuna di tingkat nasional, provinsi dan, jika sesuai, tingkat masyarakat 
dapat membantu dalam memantau tujuan yang terkait dengan kesejahteraan 
masyarakat pesisir.

 - Konsultasi dengan industri, pelaku masyarakat sipil dan masyarakat, dan 
pengelolaan perikanan bersama dapat mendukung identifikasi awal dampak 
yang mungkin dari kebijakan secara luas, serta variasi yang mungkin di 
perikanan, wilayah dan pelabuhan, dan berupaya untuk mengatasinya selama 
implementasi.

Kerangka kerja untuk menilai potensi dampak dari 
perubahan tata kelola terhadap kesejahteraan 
masyarakat di perikanan tuna
Kerangka kerja penilaian adalah serangkaian topik untuk dipertimbangkan 
secara berurutan. Bergantung pada tingkat pengetahuan atau data yang 
tersedia di perikanan, kerangka kerja tersebut dapat digunakan untuk 
melakukan penilaian kualitatif "pandangan sekilas awal" yang dapat 
membantu mengarahkan upaya penelitian di masa depan, atau mungkin dapat 
memberikan penilaian yang lebih kuat tentang dampak yang mungkin terjadi 
jika tersedia tingkat pengetahuan dan data yang tinggi. Memasukkan bukti 
yang mendukung penilaian meningkatkan kuatnya penilaian.

Kerangka kerja penulis 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 yang harus ditanyakan agar 
mengetahui dampak yang mungkin terjadi dari perubahan dalam pengelolaan 
perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat terkait, dan informasi apa yang 
dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
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Potensi intervensi tata 
kelola

Perubahan yang dimaksudkan untuk suatu perikanan atau 
serangkaian opsi untuk mengelola suatu perikanan atau 
salah satu aspek perikanan dicantumkan.  

Perikanan yang 
terdampak

Informasi yang relevan tentang jenis alat tangkap/
kapal, spesies sasaran, fokus geografis, pasar tujuan 
atau karakteristik perikanan lainnya yang relevan untuk 
menentukan ruang lingkup intervensi disertakan.

Potensi manfaat bagi 
masyarakat pesisir

Manfaat yang dimaksudkan atau diharapkan yang akan 
muncul dari inisiatif tersebut, serta peluang diwujudkannya 
dalam jangka pendek, menengah atau panjang. 
Jika relevan, hal ini harus mencakup pertimbangan 
kontribusinya terhadap kesejahteraan yang terkait 
dengan ekonomi, ketahanan pangan dan gizi, dan sistem 
lingkungan hidup yang sehat, serta pertimbangan 
pengentasan kemiskinan dan fungsi ketahanan pangan 
yang mungkin dilakukan oleh perikanan.

Siapa dalam rantai 
nilai yang memperoleh 
manfaat

Para pelaku, masyarakat atau pemangku kepentingan yang 
akan menerima manfaat didaftar. Pertimbangan yang teliti 
harus diberikan pada status sosial-ekonomi, partisipasi 
komunitas migran atau pekerja migran serta jender.

Potensi kehilangan 
manfaat/risiko pada 
masyarakat pesisir

Manfaat yang mungkin hilang sebagai akibat dari intervensi 
(seperti mata pencaharian jika tangkapan dibatasi) 
didaftar, dengan kerangka waktunya yang mungkin 
(jangka pendek, menengah atau panjang). Jika relevan, 
hal ini harus mencakup pertimbangan kontribusi terhadap 
kesejahteraan yang terkait dengan ekonomi, ketahanan 
pangan dan gizi, dan sistem lingkungan hidup yang sehat, 
serta pertimbangan pengentasan kemiskinan dan fungsi 
ketahanan pangan yang mungkin dilakukan perikanan.

Siapa dalam rantai nilai 
menanggung kehilangan/ 
terpapar pada risiko? 

Para pelaku, komunitas atau pemangku kepentingan yang 
mungkin kehilangan manfaat, atau terpapar pada risiko, 
didaftar. Pertimbangan yang teliti harus diberikan pada 
status sosial-ekonomi, partisipasi komunitas migran atau 
pekerja migran serta jender.

Faktor yang 
memengaruhi efektifitas 
dan kemampuan untuk 
memitigasi risiko/ 
kerentanan

Semua faktor yang mungkin akan memengaruhi efektivitas 
suatu inisiatif, atau jika ada dapat mengurangi risiko suatu 
inisiatif didaftar. Misalnya, adanya mata pencaharian 
alternatif, sumber pangan alternatif, atau adanya 
sistem pemantauan atau pengelolaan yang efektif. Ini 
memungkinkan penilaian realistis atas kelayakan suatu 
inisiatif dalam konteks sistem perikanan dan pengelolaan 
tertentu.

Tabel 2. Kerangka kerja untuk menilai tata kelola perikanan dari segi 
kesejahteraan masyarakat

Serangkaian "contoh penilaian hipotetis" disediakan dalam Bagian 4.1 dari 
badan utama laporan lengkap, yang menggambarkan bagaimana kerangka 
kerja ini dapat digunakan. Kerangka kerja pemantauan untuk memilih indikator 
yang relevan dengan pelacakan kesejahteraan dalam perikanan tertentu 
disediakan di Bagian 4.2 dari laporan lengkap.
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Kapal pukat cincin di Pelabuhan Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. 
Foto Nick McClean
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Ikhtisar temuan utama  
Temuan utama tentang kontribusi perikanan tuna 
terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir

Selain menghasilkan pendapatan untuk ekonomi regional, 
perikanan tuna menghasilkan peluang mata pencaharian 
pada seluruh rantai nilai. Peluang-peluang ini adalah 
sumber pendapatan penting bagi orang-orang yang 
mungkin memiliki sedikit pilihan ekonomi lain, tetapi 
banyak dari mata pencaharian ini secara kronis tidak aman 
dan beberapa memiliki risiko fisik yang signifikan. 

Kontribusi ekonomi utama pada ekonomi lokal dan provinsi terjadi pertama 
melalui menghasilkan pendapatan. Perikanan tuna merupakan sub-sektor 
utama ekonomi di Indonesia Timur dan pedesaan Kepulauan Solomon, yang 
masing-masing memiliki tantangan pembangunan yang signifikan dan relatif 
sedikit industri besar lainnya. Oleh karena itu perikanan tuna menghasilkan 
kontribusi yang signifikan untuk pembangunan daerah dan pendapatan 
pemerintah di tingkat provinsi dan nasional.

Hal ini mendukung kontribusi besar kedua, penyediaan lapangan kerja dan 
mata pencaharian di sepanjang rantai nilai. Perikanan tuna mendukung 
berbagai peranan penangkapan ikan, perdagangan dan pengolahan dalam 
rantai ekspor formal, dan usaha yang memasok input dan layanan kepada 
industri perikanan. Selain itu, ada berbagai-macam peluang mata pencaharian 
untuk nelayan, pengolah dan pedagang skala kecil dalam rantai pasar dan 
perikanan informal yang memasok pasar di desa-desa dan pusat provinsi. 
Peranan bergaji lebih rendah dalam rantai pasar formal dan informal terbuka 
untuk masyarakat di seluruh spektrum sosial dan ekonomi.

Namun, kondisi kerja sangat bervariasi, dan memengaruhi sejauh mana 
kesempatan kerja/mata pencaharian ini mendukung kesejahteraan pekerja, 
atau membuat mereka terpapar risiko dan kerentanan. Variabel kunci di 
sini berkaitan dengan keamanan pendapatan dan keselamatan kerja. 
Secara khusus, peranan penangkapan ikan cenderung kurang aman secara 
keseluruhan, dan seringkali bergantung pada model bagi hasil tangkapan 
yang tidak aman, dan - secara umum - membuat pekerja terpapar risiko 
kesehatan dan keselamatan yang lebih besar daripada peranan perdagangan/ 
pengolahan berbasis darat. Demikian pula, rantai pasar informal yang 
memasok pasar provinsi dan lokal di sekitar pelabuhan/lokasi pendaratan 
cenderung merupakan bentuk pekerjaan yang kurang aman dan dengan lebih 
sedikit perlindungan keselamatan yang tersedia untuk risiko yang diketahui 
dibandingkan risiko di sektor formal.
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Jalur pasar ikan tuna domestik, termasuk jalur domestik 
informal yang dikaitkan dengan pasar ekspor, memberikan 
sumber pangan yang signifikan bagi masyarakat pesisir. 

Meskipun perikanan tuna terbesar terutama didorong oleh pasar ekspor, 
bahkan perikanan yang berorientasi ekspor ini menghasilkan manfaat pasokan 
pangan yang penting. Ini termasuk ikan tuna kalengan yang didistribusikan 
di seluruh Kepulauan Solomon dan kemungkinan besar distribusi ikan tuna 
kalengan dan olahan di seluruh Indonesia (data tentang pasar domestik untuk 
ikan tuna kalengan di Indonesia kurang tersedia). Rantai pasar informal yang 
menjual spesies ikan tuna pesisir, tangkapan sampingan bernilai rendah dan 
buangan di pasar provinsi dan lokal di sekitar lokasi pendaratan/pengiriman 
juga memberikan volume besar ikan segar, ikan dalam air asin dan ikan asap 
bagi masyarakat pedesaan dan regional. Selain itu, dua studi kasus dalam 
laporan ini adalah perikanan yang hanya memasok ikan tuna ke populasi 
perkotaan yang berkembang di pusat-pusat provinsi. Perikanan tuna demikian 
memainkan peran yang penting dan yang biasanya kurang dihargai dalam 
pasokan pangan domestik. Namun, karena rendahnya nilai rantai domestik ini, 
peningkatan yang didorong peratuan atau pasar jarang diimplementasikan, dan 
masalah kualitas dan ketahanan pangan dengan ikan segar dan ikan dalam air 
asin pada umumnya merupakan hal yang biasa. Hal ini mengurangi kontribusi 
kesejahteraan yang diberikan rantai ini kepada baik nelayan/pedagang 
maupun konsumen.

Perikanan tuna menyediakan fungsi “welfare” yang penting 
melalui penyediaan mata pencaharian dan pangan bagi 
anggota masyarakat pesisir yang miskin dan terpinggirkan. 
Dalam beberapa kasus ini termasuk pengentasan 
kemiskinan secara langsung dan penyediaan ketahanan 
pangan di tingkat masyarakat. 

Perikanan tuna di Indonesia dan Kepulauan Solomon mendukung mata 
pencaharian dan pasokan pangan bagi orang-orang termiskin di masyarakat 
dengan beberapa cara. Dengan mendukung standar hidup dasar di mana 
tidak ada banyak alternatif lain (fungsi jaring pengaman); dengan menyerap 
kelebihan tenaga kerja dalam ekonomi dan dengan demikian mengurangi 
dampak dari perubahan ekonomi yang lebih luas (katup pengaman/fungsi 
penyangga tenaga kerja); dan melalui penyediaan subsistensi dasar (fungsi 
ketahanan pangan)1.  Karena penelitian penulis bersifat multi-lokasi, maka 
tingkatan fungsi ini di perikanan dan masyarakat tertentu belum dapat 
ditentukan. Penelitian lebih lanjut tentang hal ini akan sangat bermanfaat bagi 
proses perencanaan dan pengelolaan di masa depan. Idealnya penelitian ini 
akan didasarkan pada data mentah survei rumah tangga tingkat nasional, 
dipilah untuk komunitas nelayan tuna, dan dengan pengumpulan data lebih 
lanjut yang ditargetkan.2

1 Lihat Béné et al. (2010) dan FAO (2005) untuk diskusi tentang pengentasan kemiskinan dan fungsi ketahanan pangan 
perikanan yang diperkenalkan di sini.
2 Di Indonesia survei nasional SUSENAS dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan data 
dapat diunduh melalui https://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/SUSENAS. Data mentah dapat 
diakses dengan mengajukan permohonan ke BPS. Di Kepulauan Solomon, survei pendapatan dan pembelanjaan rumah 
tangga atau Household Income and Expenditure Survey (HIES) merupakan survei setiap dasawarsa yang dilaksanakan 
oleh Badan Statistik Nasional Kepulauan Solomon (Solomon Islands National Statistics Office). Untuk laporan tingkat 
nasional dan provinsi lihat https://www.statistics.gov.sb/statistics/demographic-statistics/household-income-and-
expenditure-surveys. Data mentah dapat diakses dengan mengajukan permohonan ke biro tersebut.
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Dalam keempat kasus, perikanan tuna menyediakan mata pencaharian bagi 
kelompok termiskin di masyarakat. Dalam kasus perikanan skala besar, migrasi 
internal tingkat tinggi untuk pekerjaan bergaji rendah menunjukkan bahwa 
perikanan ini dapat menyediakan fungsi katup pengaman/penyangga tenaga 
kerja, meskipun tidak ada studi-studi terfokus tentang faktor "dorongan" dan 
"tarik" yang terkait dengan memasuki pekerjaan ikan tuna yang dibayar rendah 
di Kepulauan Solomon dan Indonesia.

Dalam perikanan skala kecil, komunitas migran menangkap ikan tuna di lepas 
pantai sebagian karena status yang mengakar mereka sebagai komunitas 
marginal di masyarakat pedesaan dan kurangnya alternatif lain. Meskipun 
kadangkala pendapatan dari penangkapan ikan tuna bisa menguntungkan, 
risiko mata pencaharian ini sangat tinggi. Bukti yang ada menunjukkan bahwa 
di Kepulauan Solomon penangkapan ikan tuna merupakan peluang ekonomi 
yang penting bagi komunitas migran yang terpinggirkan dengan sumber 
pendapatan atau pangan yang relatif sedikit. Di Indonesia, komunitas migran 
dalam perikanan pancing ulur ekspor hidup secara berkala di bawah garis 
kemiskinan karena sifat musiman perikanan.

Daerah pedesaan di Indonesia Timur dan Kepulauan Solomon masing-masing 
memiliki tingkat konsumsi ikan yang tinggi. Keberadaan rantai pasar informal 
yang memasok ikan tuna segar dan ikan tuna asap dalam jumlah besar di 
kota-kota dan desa-desa regional dan provinsi menunjukkan bahwa ikan tuna 
memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari banyak anggota 
masyarakat. Sebagian ikan ini memiliki kualitas lebih rendah daripada yang 
memasuki rantai ekspor, sehingga menciptakan masalah keamanan pangan. 
Namun demikian, ikan ini menyediakan sumber pangan dan mikronutrisi 
berbiaya rendah yang terjangkau bagi konsumen berpenghasilan rendah, maka 
dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan. 

Perjanjian regional, peraturan pemerintah, standar pasar 
(sertifikasi) dan pengelolaan yang dipimpin oleh 
masyarakat semuanya memiliki peran dalam memastikan 
penangkapan ikan tuna tetap dalam tingkat tangkapan 
yang bersifat berkelanjutan.

Stok ikan yang sehat mendukung manfaat sosial dan ekonomi perikanan tuna 
yang mengalir ke masyarakat pesisir. Pengelolaan regional dan upaya untuk 
mengurangi penangkapan ikan IUU yang bersifat kerjasama, didorong oleh–, 
yang didorong oleh pemerintah nasional dan lembaga pemerintah di pasar 
akhir (khususnya UE), telah berdampak pada perikanan skala besar yang 
memasok pengalengan ikan baik di Indonesia maupun di Kepulauan Solomon. 
Walaupun dampaknya kompleks dan beragam, hal ini telah berkontribusi 
pada peningkatan penting dalam kebijakan dan kapasitas pemerintah yang 
dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang dari perikanan ini. Mengenai 
perikanan skala kecil, kebijakan Pemerintah Indonesia yang berfokus pada 
penangkapan ikan IUU telah mengalami pergeseran dalam upaya menuju 
ke kapal skala kecil dan menengah sebagai bentuk perikanan tuna yang 
berpotensi bersifat berkelanjutan. Dampak positif terhadap stok dan tingkat 
upaya yang bersifat keberlanjutan masih belum terdokumentasikan dan 
pengurangan upaya dalam kapal asing skala besar dilaporkan terus-menerus 
digantikan oleh upaya dalam kapal kecil dan menengah domestik (Cabral et al., 
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2018). Namun, upaya masyarakat sipil dan upaya berbasis pasar yang berfokus 
pada perikanan “satu-per-satu” (misalnya pancing ulur) telah berdampak besar 
pada bagaimana perikanan skala kecil berkontribusi terhadap keberlanjutan 
secara keseluruhan, dengan mendukung pengembangan inisiatif pengumpulan 
data yang kuat yang akan mendukung pengembangan jangka panjang sistem 
pengelolaan yang efektif. Di Kepulauan Solomon, pengelolaan upaya sukarela 
berbasis masyarakat dalam perikanan tuna skala kecil di Gizo telah memiliki 
dampak paling besar pada tingkat penangkapan ikan dalam perikanan tuna 
skala kecil ini. Walaupun perikanan ini sangat kecil dan perubahan ini didorong 
terutama oleh ekonomi, ini memberikan contoh yang berpotensi instruktif 
tentang bagaimana perikanan skala kecil dengan pasar terbatas dapat 
berkontribusi untuk menerapkan batas tangkapan/upaya.

Secara umum, keberlanjutan stok masa depan bergantung pada kerberadaan 
batas tangkapan dan/atau upaya yang efektif, terlepas dari alokasi tangkapan 
untuk kapal skala kecil atau skala besar, ataupun untuk armada domestik  
atau asing.

Umpan dan pancing ulur sedang digunakan untuk menangkap ikan tuna. Provinsi Maluku, 
Indonesia.
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Temuan utama tentang factor tata kelola yang 
memengaruhi kesejahteraan 

Kebijakan pemerintah yang mendorong perikanan dan 
pengolahan ikan tuna domestik dapat menghasilkan 
dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan pengembangan perikanan domestik dan pengolahan di darat  
yang telah lama berjalan baik di Indonesia dan di Kepulauan Solomon pada  
saat tertentu telah berhasil memberikan manfaat kesejahteraan bagi 
masyarakat pesisir.

Pengembangan armada domestik dan sektor pengolahan Kepulauan Solomon 
sejak awal 1970-an memberikan contoh pengembangan sektor domestik 
yang  telah bertahan lama dan secara keseluruhan berhasil, yang menciptakan 
lapangan kerja sektor swasta terbesar di negara tersebut. Hal ini terlepas 
dari iklim operasi berbiaya tinggi dan kondisi pasar yang sangat kompetitif 
dari perikanan tuna Pasifik yang menciptakan kendala bagi profitabilitas yang 
biasanya menghambat pengembangan sektor domestik di tempat lain di 
Kepulauan Pasifik.

Antara awal tahun 2000-an dan 2014 Pemerintah Indonesia mendukung 
peningkatan kapasitas armada yang beroperasi di perairan Indonesia, yang 
dikaitkan dengan insentif untuk berinvestasi dalam pengolahan di darat dan 
mendaratkan ikan di dalam negeri. Produksi ikan tuna Indonesia meningkat 
secara signifikan, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia 
Timur. Walaupun perkembangan ini bukan tanpa masalah dan situasinya 
telah berubah drastis sejak 2014, perkembangan ini memberikan peluang 
mata pencaharian di pelabuhan ikan tuna di seluruh Indonesia Timur, dengan 
produksi ikan tuna di Bitung mempekerjakan hampir 14.000 orang dan 
bertanggung jawab atas 87% produksi pertanian provinsi pada puncaknya.

Mempertahankan manfaat kesejahteraan dari industri ikan 
tuna domestik membutuhkan koordinasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan pembangunan sektor domestik membutuhkan 
koordinasi dengan kebijakan perikanan pemerintah yang lebih luas dan dengan 
instansi pemerintah lainnya agar berhasil memberikan manfaat kesejahteraan 
bagi masyarakat pesisir. Apabila perencanaan dan koordinasi kebijakan tidak 
dilakukan maka manfaat kesejahteraan bagi masyarakat pesisir yang terkait 
dengan pembangunan sektor domestik dapat terlemahkan atau menjadi 
berisiko, termasuk karena meningkatkan kerentanan bagi pekerja bergaji  
lebih rendah.

Dalam hal ada interaksi kebijakan perikanan, masalah yang berkaitan dengan 
penangkapan ikan IUU menciptakan tantangan pengelolaan perikanan yang 
signifikan baik di Indonesia maupun di Kepulauan Solomon yang berpotensi 
mengancam manfaat bagi sektor domestik, dan pengalaman yang berbeda 
dalam penanganan hal ini bersifat instruktif karena menyoroti pentingnya 
koordinasi kebijakan.
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Dalam kasus Kepulauan Solomon, penerbitan kartu kuning UE mengancam 
akses ke UE, pasar utama untuk ekspor ikan tuna. Hal ini telah menyaratkan 
perbaikan substansial terhadap proses pengelolaan perikanan pemerintah 
dalam rangka mengatasi dan menjaga kelangsungan sektor domestik, yang 
terjadi selama periode empat tahun. Dalam hal ini memenuhi persyaratan ini 
dilakukan dengan cara yang tidak terlalu berdampak pada operasi sektor 
domestik, dan manfaat yang diberikannya kepada masyarakat pesisir. 

Dalam kasus Indonesia, sejumlah besar tangkapan yang dikirim dengan trans-
shipment (pemindahan muatan dari satu alat pengangkut ke alat pengangkut 
lain) ilegal menciptakan tekanan sumber daya yang berdampak pada nelayan 
skala kecil dan mengurangi tangkapan yang mengalir ke operasi pengolahan 
domestik. Upaya untuk mengatasi penangkapan ikan IUU yang dilaksanakan 
secara tiba-tiba pada akhir 2014 oleh Pemerintah Indonesia secara signifikan 
mengurangi trans-shipment  tangkapan di luar Indonesia. Namun, upaya ini 
juga memiliki efek mengurangi tangkapan yang mendarat di pelabuhan utama 
Indonesia Timur sebanyak 60%. Efek ini mungkin dapat dikurangi atau dihindari 
dengan perencanaan transisi. Peraturan penangkapan ikan IUU Indonesia 
mungkin akan memberikan manfaat bagi nelayan skala kecil di masa depan, 
dan tidak jelas seberapa luas dampak negatif dari perubahan peraturan ini, 
namun penerapan peraturan secara mendadak memang mengurangi manfaat 
kesejahteraan yang terkait dengan penangkapan ikan dan operasi pengolahan 
skala besar yang telah ada. Pengurangan tangkapan yang mendarat 
menyebabkan hilangnya lebih dari 5.000 pekerjaan di Bitung, mengurangi 
volume tangkapan memasuki rantai pasar informal yang memasok pangan ke 
desa-desa dan pasar perkotaan provinsi, dan sangat mengurangi keamanan 
mata pencaharian bagi pekerja yang tersisa, terutama yang bergaji lebih 
rendah dan menjadi pekerja harian. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko 
penyalahgunaan tenaga kerja.

Kebutuhan untuk koordinasi kebijakan berlaku untuk kebijakan di luar 
kewenangan instansi perikanan saja. Ketidakamanan dan bahayanya 
yang terus-menerus dari pekerjaan penangkapan ikan secara signifikan 
melemahkan manfaat bekerja dalam bidang perikanan tuna, khususnya 
di mana model tangkapan bagi hasil atau kondisi kerja lepas pantai yang 
berbahaya lazim terjadi. Jika ada masalah berkaitan dengan penyediaan 
perumahan, sanitasi, dan layanan dasar yang memadai di pelabuhan ikan tuna 
dan daerah yang bergantung pada perikanan, hal-hal ini juga mengurangi 
manfaat bekerja dalam bidang perikanan tuna. Namun, penyediaan layanan 
ini melampaui tanggung jawab instansi perikanan, dan koordinasi kebijakan 
dengan instansi pemerintah lain diperlukan untuk memastikan manfaat 
dari penangkapan ikan tuna kembali ke masyarakat pesisir, dan mendukung 
kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
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Di daerah studi kasus, kebijakan perikanan pemerintah 
belum memiliki dampak positif yang substansial pada 
perikanan tuna skala kecil.

Di Kepulauan Solomon, nelayan tuna skala kecil memasok pasar di pusat-pusat 
kota di negara tersebut. Perikanan ini sedikit sekali menjadi pusat perhatian 
upaya atau kegiatan pemerintah meskipun keterkaitannya dengan manfaat 
penting dalam bentuk mata pencaharian bagi nelayan dan pedagang, dan 
sumber ikan segar yang penting bagi daerah setempat. Dukungan yang lebih 
besar dari pemerintah untuk perikanan ini, termasuk mengatasi kurangnya 
dukungan usaha, menyediakan peralatan keselamatan, dan mengembangkan 
rumpon-rumpon dekat pantai mungkin akan sangat bermanfaat bagi  
perikanan ini.

Di Indonesia, keberadaan perikanan tuna skala kecil adalah untuk memasok 
pasar ekspor yang menguntungkan dan pasar perkotaan besar di pusat-pusat 
provinsi. Kebijakan pemerintah untuk pengembangan sektor domestik telah 
berupaya mengalihkan upaya penangkapan ikan dari perikanan skala besar  
ke skala kecil sejak 2014. Pengembangan Strategi Panen Perikanan saat ini 
juga memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat bagi perikanan skala  
kecil saat diimplementasikan, dan upaya untuk mendukung hak-hak dasar 
nelayan dan awak kapal skala kecil telah diberlakukan dalam beberapa tahun 
terakhir. Namun, manfaat yang mengalir dari kebijakan ini kepada nelayan  
dan pedagang skala kecil belum terlihat di daerah studi kasus pada saat 
penelitian lapangan dilakukan pada tahun 2018, atau dalam publikasi literatur 
yang tersedia.

Jaring pukat cincin dan pekerja di Pelabuhan Noro, 2013. Provinsi Barat, Kepulauan Solomon. 
Foto Kate Barclay.



 16         Menilai tata kelola perikanan tuna untuk kesejahteraan masyarakat: studi kasus dari Indonesia dan Kepulauan Solomon

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa peraturan pengelolaan rumpon 
Indonesia belum diterapkan secara efektif, tetapi jika diterapkan maka 
bergantung pada sifat dari peraturan tersebut, dapat mengurangi manfaat 
kesejahteraan yang mengalir dari beberapa perikanan skala kecil. Hal ini 
khususnya berlaku untuk perikanan yang memasok pasar di pusat-pusat 
provinsi, di mana kapal skala kecil mengandalkan kesepakatan kerjasama 
dengan berbagai pemilik rumpon untuk akses sumber daya. Penelitian dengan 
fokus khusus pada berbagai opsi pengelolaan rumpon akan memungkinkan 
Pemerintah Indonesia untuk memperhitungkan nelayan yang rentan dan 
kebutuhan masyarakat pesisir dalam menerapkan pengelolaan rumpon.

Di perikanan skala besar, hubungan antara pengelola 
perikanan pemerintah dengan sektor swasta sangat 
penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat 
pesisir tidak dirugikan oleh perubahan dalam pengelolaan 
maupun kebijakan perikanan.

Di Kepulauan Solomon, kerjasama pemerintah dan badan usaha selalu 
mendukung kelangsungan hidup sektor perikanan dan pengolahan ikan 
tuna domestik skala besar. Kelangsungan komersial penangkapan dan 
pengolahan ikan tuna skala besar adalah fondasi untuk kesejahteraan 
masyarakat, dan karenanya harus dipertimbangkan dalam konteks perubahan 
kebijakan pemerintah. Selama periode di bawah Kartu Kuning Uni Eropa, 
misalnya, sebagian besar perubahan dalam sistem pengelolaan perikanan 
pemerintah terjadi secara kolaboratif dengan industri dan oleh karenanya 
tidak menyebabkan hilangnya akses pasar, dan potensi dampak negatif pada 
masyarakat pesisir tidak terjadi.

Di Indonesia, sebagaimana telah dicatat sebelumnya, munculnya penangkapan 
ikan IUU dan khususnya trans-shipment illegal menyebabkan pemerintah 
pusat melakukan perubahan peraturan yang signifikan pada tahun 2014. 
Hal ini berdampak besar pada kontribusi kesejahteraan dari perikanan 
ini untuk masyarakat pesisir di Bitung dan Ambon, dan juga berkontribusi 
terhadap menurunnya tingkat kepercayaan antara kementerian perikanan 
dan perusahaan sektor domestik. Sementara, sistem pengelolaan yang 
efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku sektor swasta 
dalam berbagi data, pengembangan kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
memantau hasil kebijakan baik dari segi lingkungan maupun sosial. Sebagai 
hasilnya, manfaat kesejahteraan yang mengalir dari perikanan bergantung 
pada keberadaan hubungan ini dan dampaknya pada operasi sektor swasta 
domestik harus dipertimbangkan dalam transisi kebijakan.

Preferensi pasar ekspor termasuk sertifikasi sangat 
berpengaruh pada operasi perikanan serta manfaat yang 
mengalir darinya.

Perikanan tuna yang luas dan terspesialisasi terutama muncul sebagai 
tanggapan terhadap permintaan pasar ekspor, dan terhubungnya perikanan 
tuna tersebut dengan ekspor atau pasar domestik cenderung sangat 
memengaruhi manfaat yang terkait dengannya. 
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Pasar ekspor telah memungkinkan penciptaan kekayaan yang signifikan di 
beberapa bagian rantai dan telah memberikan peluang mata pencaharian 
baru di daerah pedesaan dan terpencil. Sifat koneksi pasar ekspor bervariasi 
dan hal ini memengaruhi keamanan pangan, keberlanjutan serta praktik 
perburuhan. Secara khusus, pasar ekspor di UE dan AS memiliki pengaruh hulu 
yang signifikan terhadap perikanan. Preferensi pembeli terkait dengan standar 
tenaga kerja dan keberlanjutan selalu memberikan pengaruh informal pada 
perikanan, sementara peningkatan keamanan pangan dan kebersihan telah 
didorong oleh standar pembeli dan peraturan pemerintah. Munculnya standar 
di bawah Fair Trade (Perdagangan Adil), MSC (Marine Stewardship Council) dan 
label spesifik global dan pasar lainnya telah memainkan peran penting dalam 
mengamankan pangsa pasar dan akses di pasar UE dan AS yang mendukung 
kelangsungan hidup seluruh rantai ikan di Indonesia dan Pulau Solomon. Dalam 
banyak kasus, inisiatif ini memiliki dampak yang sama pentingnya terhadap 
manfaat yang mengalir ke masyarakat pesisir dengan kebijakan pemerintah 
dalam perikanan tuna.

Perikanan berorientasi domestik cenderung bernilai lebih rendah, dan 
manfaatnya mungkin terbatas karena ukuran pasar yang kecil. Akibatnya, 
manfaat lebih terfokus pada pasokan pangan dan peluang mata pencaharian 
baru di daerah pedesaan dan terpencil, daripada menghasilkan kekayaan. 
Pasar domestik juga cenderung memiliki standar yang lebih rendah di bidang 
kesehatan dan keselamatan, dan pemerintah atau pelaku pasar jarang 
memperhatikan penerapan peraturan, standar, dan praktik yang aman.

Hubungan antara penangkapan ikan, perdagangan dan 
pelaku pasar di sepanjang rantai nilai memengaruhi aliran 
manfaat dan kemampuan pemangku kepentingan untuk 
membuat perubahan.

Dalam perikanan skala kecil yang berorientasi ekspor di Maluku, Indonesia, 
hubungan patron-klien dan hubungan dengan perusahaan pengolahan 
dan perdagangan masing-masing memfasilitasi akses ke pasar ekspor 
yang menguntungkan dan memungkinkan aliran manfaat bagi masyarakat 
pesisir terpencil yang tidak tersedia sebelum pertumbuhan perikanan yang 
berorientasi ekspor. Secara khusus, koneksi dengan eksportir ke pasar AS 
telah memungkinkan peningkatan manfaat yang terkait dengan produk 
bersertifikat Fair Trade untuk disampaikan kepada nelayan dan masyarakat. 
Namun, hubungan patron-klien juga menyebabkan hutang yang terus-menerus 
untuk beberapa nelayan, dan pertambahan keuntungan keuangan dari 
penangkapan ikan tuna untuk jumlah pedagang yang relatif kecil. Sementara 
itu, nelayan menerima mata pencaharian yang memadai, meskipun tidak begitu 
menguntungkan dan terkadang sangat tidak aman.

Sebaliknya, di Kepulauan Solomon, keluarga nelayan tuna pancing ulur 
mandiri di Gizo tidak bergantung pada patron untuk modal, terlibat dalam baik 
penangkapan ikan maupun perdagangan dan telah mampu secara sukarela 
membatasi upaya dalam perikanan sehingga memperoleh bagian terbesar 
dari nilai dari hasil tangkapan, dan mempertahankan harga yang tinggi. 
Namun, mereka tidak memiliki koneksi dengan perusahaan perdagangan yang 
dapat memfasilitasi akses pasar ekspor bernilai tinggi, dan karenanya hasil 
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keuntungan dari penjualan ikan relatif terbatas, karena ukuran pasar mereka 
yang kecil.

Dalam perikanan yang berorientasi pasar domestik, seperti yang ada pada 
studi kasus Maluku dan Gizo, hubungan antara kapal skala kecil tanpa rumpon 
dan pemilik rumpon memengaruhi akses terhadap sumber daya dan karenanya 
juga berpengaruh besar pada kemampuan perikanan ini untuk menyediakan 
lapangan kerja dan pasokan pangan ke pusat kota provinsi. Dengan adanya 
fakta bahwa perikanan ini adalah perikanan domestik bernilai rendah, upaya 
berbasis pasar untuk memengaruhi keberlanjutan, keterlacakan atau standar 
tenaga kerja juga tampaknya tidak akan efektif, dan oleh karenanya sedikit 
sekali perhatian diberikan pada perikanan ini oleh pemerintah atau pemberi 
sertifikasi.

Pada perikanan skala besar di Indonesia, berbagai kapal terintegrasi, kapal 
mandiri, perusahaan dagang, pengalengan dan pedagang informal menjadi 
perantara arus ikan. Hal ini memengaruhi konsistensi pasokan, negosiasi 
harga untuk bahan baku dan apakah ikannya masuk pada rantai pengalengan 
atau rantai informal untuk konsumsi di kota-kota dan desa-desa provinsi. 
Kompleksitas hubungan ini membuat penerapan sertifikasi dan standar 
seputar keberlanjutan, keterlacakan dan kondisi tenaga kerja menjadi sangat 
menantang. Keragaman pasar akhir dan kehadiran banyak kapal mandiri dapat 
mengurangi insentif untuk memasuki rantai bersertifikat.

Dalam perikanan skala besar di Kepulauan Solomon, tingginya biaya operasi 
penangkapan ikan dan sifat kompetitif yang tinggi dari pasar ikan tuna global 
berarti bahwa integrasi operasi penangkapan dan pengolahan di bawah satu 
perusahaan dengan koneksi perdagangan global merupakan aspek penting 
dari kelayakan operasi. Ini juga membuat implementasi sertifikasi dan standar 
seputar keberlanjutan, keterlacakan dan kondisi tenaga kerja menjadi relatif 
sederhana.

Hubungan sosial yang dibentuk oleh status sosial-ekonomi, 
migrasi dan jender memengaruhi distribusi manfaat 
kesejahteraan di tingkat masyarakat dan merupakan 
sejenis tata kelola informal yang memengaruhi cara 
perikanan beroperasi di tingkat masyarakat.

Secara umum, status sosial-ekonomi memengaruhi kemampuan individu 
dan komunitas untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi 
dan mendapatkan akses ke peluang untuk maju secara sosial dan ekonomi 
(lihat mis. Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). Dalam perikanan tuna, individu atau 
komunitas dengan status sosial-ekonomi yang rendah lebih mungkin akan 
memperoleh pekerjaan bergaji lebih rendah dalam rantai formal, serta peran 
yang lebih tidak aman dan tidak kuat seperti penangkapan ikan lepas pantai 
di perikanan skala kecil, atau peran perdagangan tidak aman dalam rantai 
informal. Migrasi dan norma jender adalah dua pengaruh lebih lanjut yang 
bersinggungan dengan status social-ekonomi, yang secara bersama-sama 
memengaruhi distribusi manfaat di dalam masyarakat.

Pengaruh status migran pada latar belakang sosial-ekonomi dan hasil dalam 
komunitas nelayan adalah fenomena yang mapan secara global (misalnya 
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Bailey et al., 2008; Cassels et al., 2005; Jul-Larsen et al., 2003; Kramer et al., 
2009, Bailey, 1997). Dalam perikanan tuna skala kecil di Maluku dan Gizo, 
komunitas migran Buton dan Gilbert yang tiba dua hingga tiga generasi yang 
lalu mengalami marginalisasi sosial dan ekonomi yang mengakar di masyarakat 
pesisir, yang mengatur struktur partisipasi mereka dalam perikanan tuna. 
Penangkapan ikan tuna lepas pantai adalah mata pencaharian yang layak 
tetapi seringkali berbahaya bagi komunitas migran dengan sedikit pilihan 
ekonomi lainnya dan merupakan pekerjaan yang seringkali tidak ingin 
dilakukan oleh penduduk setempat.  

Distribusi manfaat dan biaya yang dihasilkan dari pembagian kerja ini bervariasi 
- di Maluku, hal ini secara ekonomi menguntungkan pedagang setempat 
daripada nelayan migran, sementara di Gizo secara ekonomi menguntungkan 
nelayan yang memonopoli penangkapan dan perdagangan ikan. Namun, 
dalam semua kasus, hal ini membuat masyarakat yang terpinggirkan terpapar 
pada aspek perikanan yang paling berisiko. Aspek selanjutnya yang penting 
secara umum adalah pengaruh dinamika ini pada kemungkinan untuk 
melaksanakan suatu inisiatif yang bergantung pada hubungan yang harmonis 
antara nelayan dan masyarakat pesisir, seperti sertifikasi Fair Trade. Nelayan 
migran sering memiliki hubungan yang sangat bervariasi dengan masyarakat 
pesisir, sebagaimana ditunjukkan oleh status sosial dan ekonomi marginal 
mereka sehingga dalam kasus-kasus di mana hubungan kerja sama tidak 
dapat diperantarai, nelayan dengan klaim yang sah telah memenuhi standar 
sertifikasi mungkin tidak dapat mengakses skema ini.

Dalam perikanan tuna skala besar di Bitung dan Noro, migrasi tenaga kerja 
adalah fitur utama dari operasi rantai tersebut. Kehadiran tenaga kerja 
Filipina di perikanan Bitung adalah bagian inti dari sejarah perkembangannya 
dan para migran internal dari Jawa dan lintas Indonesia Timur tetap banyak 
antara awak kapal hingga hari ini. Di Noro, sebagian besar karyawan di sektor 
penangkapan dan pengolahan ikan adalah migran internal, dengan orang 
dari seluruh Nusantara mencari pekerjaan di Noro. Selain pengiriman uang 
yang mendistribusikan manfaat ekonomi di seluruh Indonesia dan Kepulauan 
Solomon, fungsi klasik ekonomi makro “katup pengaman/penyangga tenaga 
kerja” perikanan berputar di sekitar migrasi internal akibat guncangan 
ekonomi atau kelebihan tenaga kerja dalam ekonomi pedesaan yang mengarah 
orang ke pekerjaan di perikanan dan bidang perikanan, untuk mengurangi 
ketidakberadaan lahan (lihat misalnya Bailey, 1997) atau pengangguran 
(lihat misalnya Jul-Larsen et al., 2003). Penelitian lebih lanjut tentang faktor 
“pendorong dan penarik” yang mengarah ke migrasi tenaga kerja akan sangat 
berarti dalam rangka memahami fungsi ekonomi perikanan tuna.

Literatur yang lebih luas (ADB, 2015; Chaaban & Cunningham, 2011) 
menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, keterampilan, pendidikan dan 
partisipasi tenaga kerja perempuan memiliki dampak terhadap kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Norma jender di seputar pekerjaan 
memengaruhi sifat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam perikanan 
tuna di tingkat masyarakat, dan perikanan tuna di Indonesia dan Kepulauan 
Solomon mencerminkan pola partisipasi yang lebih luas di seluruh perikanan 
tuna Pasifik. Laki-laki cenderung menempati peran yang terkait dengan 
penangkapan ikan, pekerjaan fisik yang berat, posisi yang terkait dengan 
kewenangan dan peran perdagangan yang terkait dengan tingkat kemakmuran 
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yang lebih tinggi. Perempuan cenderung berpartisipasi dalam peran yang 
terkait dengan perdagangan produk bernilai rendah, seringkali memegang 
mayoritas peran pengolahan dan cenderung tidak berada dalam posisi sebagai 
pemegang wewenang. Ada banyak pengecualian dalam hal ini, namun pola ini 
pada awalnya dapat membantu dalam memahami distribusi manfaat dan risiko 
pada perikanan tuna di tingkat masyarakat.

Laki-laki dihadapkan pada risiko terbesar dalam perikanan tuna berdasarkan 
keterlibatan mereka dalam pekerjaan di laut, serta memiliki akses yang lebih 
besar ke posisi yang berpengaruh dan menghasilkan kekayaan di sepanjang 
rantai. Di tingkat lokal, perempuan kurang terkena risiko fisik sebagai akibat 
dari pekerjaan mereka, tetapi sering mengalami kerawanan pendapatan 
karena keterlibatannya dalam peran perdagangan lokal bernilai rendah di pasar 
informal. Pada saat yang sama, di Indonesia ini berarti banyak perempuan 
membangun pengetahuan yang rinci tentang pasar, harga, pasokan pangan, 
dan perdagangan lokal melalui pekerjaan mereka. Dalam beberapa kasus, 
khususnya di Indonesia, ini telah menyebabkan mobilitas ke atas sehingga 
memasuki peran yang lebih menguntungkan dalam rantai ekspor untuk ikan 
kaleng dan ikan segar. Dalam beberapa kasus yang menonjol, berdasarkan 
keterlibatan mereka dalam usaha perikanan yang berhasil, perempuan telah 
mampu memengaruhi pengelolaan dan politik perikanan di Indonesia secara 
signifikan termasuk mantan menteri perikanan, Susi Pudjisatuti.

Di Kepulauan Solomon, fokus pada peningkatan partisipasi perempuan di dunia 
kerja melalui insentif keuangan dan serangkaian inisiatif pelatihan di Noro 
juga mengarah ke partisipasi tenaga kerja yang lebih besar serta perempuan 
yang menempati peran non-tradisional. Dalam beberapa kasus, mobilitas ke 
atas tersebut juga menyebabkan perempuan menduduki posisi pengelolaan di 
perusahaan.

Contoh-contoh mobilitas sosial dan investasi dalam kondisi kerja perempuan ini 
layak diteliti lebih lanjut, dalam konteks upaya untuk memahami pengaruh peran 
dan norma jender pada perikanan tuna, dan dalam mengembangkan strategi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di komunitas nelayan tuna.

Penjual ikan dan kentang goreng menyiapkan ikan untuk dimasak dan dijual. Gizo, Provinsi 
Barat, Kepulauan Solomon. Foto Reuben Sulu.
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Hasil temuan tentang perencanaan untuk 
kesejahteraan masyarakat

Tidak ada solusi "satu ukuran yang pas untuk semua" 
dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat 
pesisir. Perencanaan yang cermat dan terkoordinasi oleh 
berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk 
memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, sekaligus 
memitigasi risiko bagi kelompok rentan. 

Kasus-kasus yang disajikan dalam laporan ini sangat bervariasi dalam 
karakteristik operasi dasar mereka, dan konteks sosial, ekonomi dan tata kelola 
di mana mereka beroperasi. Pokok bahasan penting dalam mengembangkan 
intervensi tata kelola yang mampu memberikan hasil keberlanjutan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, adalah bahwa tidak ada solusi yang 
dipertimbangkan dalam kasus-kasus ini yang dapat diterapkan dengan sukses 
di semua kondisi yang ditemukan dalam perikanan tuna. Tidak ada obat 
mujarab. Pengaturan yang mendukung welfare pekerja di Noro tidak dapat 
serta-merta dialihkan ke Bitung. Pengaturan yang mendukung penerapan 
sertifikasi Fair Trade dalam perikanan madidihang pancing ulur di Maluku tidak 
dapat langsung dialihkan ke perikanan tuna pancing ulur di Gizo, atau bahkan 
ke perikanan tuna pancing ulur lainnya di Indonesia Timur.

Setiap perikanan, dan komunitas yang berbeda dalam setiap perikanan, 
memiliki serangkaian tantangan dan peluang yang unik. Perencanaan secara 
khusus dengan konteksnya perlu dilakukan dalam rangka memastikan 
kelayakan dan pencapaian tujuan sosial-ekonomi, sambil mempertahankan 
penangkapan ikan pada tingkat yang aman secara biologi. Pada saat yang 
sama proses ini harus sesuai dengan kapasitas pemangku kepentingan dan 
regulator untuk merancang dan menerapkan pendekatan perencanaan secara 
khusus dengan konteks.

Mengingat bahwa tidak ada solusi “satu ukuran yang pas untuk semua”, dan 
kerumitan faktor-faktor yang memengaruhi aliran dan distribusi manfaat dari 
perikanan tuna, diperlukan kerja sama antara banyak pemangku kepentingan 
untuk memberikan hasil kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk instansi 
perikanan serta kementerian pemerintah lainnya dengan tanggung jawab yang 
tumpang tindih dengan perikanan, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil 
dan masyarakat pesisir itu sendiri.

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk 
perikanan tuna harus mengadopsi tujuan eksplisit yang 
mencakup memastikan agar kesejahteraan masyarakat, 
dan/atau welfare kelompok rentan yang bergantung pada 
perikanan tuna, dipertahankan atau ditingkatkan, di 
samping tujuan yang terkait dengan pertimbangan biologi, 
ekosistem dan ekonomi tingkat tinggi.
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3 Peta jalan dan kartu laporan berkala dapat diunduh di https://www.ffa.int/node/1569

Mengingat kontribusi besar yang diberikan perikanan tuna pada ekonomi 
regional dan pesisir, pasokan pangan dan kepada kelompok dan masyarakat 
yang berupaya meringankan beban ekonomi, rasa tidak aman dan marginalitas 
sosial, maka proses perencanaan perikanan tuna dapat dan harus secara 
eksplisit berupaya untuk melakukan pengelolaan agar menghasilkan 
kesejahteraan di masyarakat pesisir. Idealnya, hal ini akan terjadi melalui 
adopsi tujuan pengelolaan yang mencakup memastikan agar kesejahteraan 
masyarakat dan/atau welfare kelompok rentan yang bergantung pada 
perikanan tuna dipertahankan atau ditingkatkan, di samping tujuan yang 
terkait dengan pertimbangan biologi, ekosistem dan ekonomi tingkat tinggi.

Undang-undang dan kebijakan perikanan regional dan nasional yang ada 
memberikan dasar yang kuat untuk hal ini di daerah studi kasus.

Di Kepulauan Solomon, Peta Jalan Regional untuk perikanan tuna memiliki 
tujuan yang jelas untuk meningkatkan lapangan kerja domestik dalam 
pengolahan di darat. Tujuan ini ditempatkan dalam strategi regional yang 
lebih luas dan proses pemantauan Forum Kepulauan Pasifik3.  Pada tingkat 
nasional, Konstitusi Kepulauan Solomon, Kebijakan Perikanan Nasional 
Kepulauan Solomon dan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Ikan Tuna 
Nasional masing-masing mendukung kebijakan yang telah memberikan hasil 
dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan welfare kelompok-
kelompok rentan dalam perikanan tuna skala besar. Namun, hal ini belum 
diimplementasikan dalam perikanan tuna skala kecil.

Di Indonesia, Undang-undang Dasar Indonesia, tujuan Undang-Undang Tentang 
Perikanan 2004 (dan amandemennya pada 2009) dan prioritas kebijakan 
dari kementerian saat ini memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan yang 
berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan welfare kelompok rentan. 
Meskipun beberapa kebijakan dengan tujuan mendukung hasil kesejahteraan/
welfare  di komunitas nelayan skala kecil telah dilaksanakan, masih belum ada 
upaya besar untuk memperhitungkan hasil kesejahteraan/welfare di perikanan 
skala besar.

Untuk membangun kemajuan diperlukan mengambil instrumen legislatif 
dan kebijakan yang lebih luas ini, dan memasukkan tujuan kesejahteraan/
welfare ke dalam siklus perencanaan, pemantauan dan pengelolaan yang 
berkelanjutan untuk perikanan tuna tertentu.
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Menyusun dan mengumpulkan data tentang aspek sosial 
dan ekonomi perikanan tuna pada tingkat nasional, 
provinsi dan jika perlu, tingkat masyarakat dapat 
membantu pemantauan tujuan yang berhubungan dengan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Saat ini ada jumlah besar data yang dikumpulkan untuk perikanan tuna di 
tingkat daerah, yang dapat disusun dan dipilah (jika perlu) untuk perikanan tuna 
dan komunitas nelayan tuna. Berikut ini adalah sumber informasi yang ada, 
atau data yang dikumpulkan secara teratur oleh lembaga dan perusahaan, yang 
berpotensi dapat digunakan untuk mulai menjadi masukan bagi pengambilan 
keputusan, di mana tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 
diperhatikan.   

Kapal pancing ulur/tonda berlabuh di Pasar Arumbai, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. 
Foto Dedi S. Adhuri.
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Kepulauan Solomon
 - Data tangkapan, nilai, tenaga kerja dan pendapatan untuk sektor domestik 
yang dikumpulkan oleh Kementerian Perikanan dan Sumber Daya Kelautan 
Kepulauan Solomon dan dilaporkan di bawah indikator dan kartu laporan 
Badan Perikanan Forum (Forum Fisheries Agency).

 - Data penangkapan perikanan pesisir nasional yang dikumpulkan oleh 
Kementerian Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Kepulauan Solomon.

 - Data pasar di Gizo, Honiara dan Auki yang dikumpulkan di bawah program 
HapiFis.

 - Data mentah survei sosial-ekonomi rumah tangga Survei Pendapatan dan 
Pengeluaran Rumah Tangga yang dikumpulkan oleh Kantor Statistik Nasional 
Kepulauan Solomon.

 - Pelaporan internal yang dilampirkan pada sertifikasi perikanan Fair Trade 
dan penerapan standar ketenagakerjaan independen yang dikumpulkan oleh 
perusahaan sektor swasta dan badan sertifikasi domestik.

Indonesia
 - Data perikanan (Data tangkapan, produksi, jumlah kapal, jumlah nelayan, 
harga dan biaya) yang dikumpulkan oleh kantor kementerian perikanan 
provinsi dan otoritas pelabuhan. Dalam beberapa kasus ini tersedia untuk 
umum di situs web kementerian nasional. Lihat http://sidatik.kkp.go.id/

 - Data perikanan (Data tangkapan, produksi, jumlah kapal, harga dan biaya) 
yang dikumpulkan melalui program sampling pelabuhan dan disimpan oleh 
Komite Pengelola Bersama Perikanan.

 - Data mentah survei sosial-ekonomi rumah tangga nasional dari survey 
SUSENAS yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. 

 - Laporan internal sebagai kelengkapan sertifikasi perikanan Fair Trade yang 
dikumpulkan oleh perusahaan swasta dan badan sertifikasi. 

Walaupun sumber data ini mungkin tidak mencakup semua aspek yang 
relevan dengan kesejahteraan masyarakat, namun sumber data tersebut 
dapat berkontribusi untuk mengembangkan pemahaman dasar tentang aspek 
sosial dan ekonomi masyarakat nelayan tuna, di mana data dapat dibagikan 
dengan proses perencanaan/pengembangan kebijakan. Ini dapat membantu 
dalam mengembangkan proses pengumpulan data yang lebih ditargetkan, 
dan penetapan siklus pemantauan rutin. Bagian 4.3 dari laporan lengkap 
menyediakan kerangka kerja untuk membantu dalam mengembangkan sistem 
pengumpulan dan pemantauan data untuk kesejahteraan dalam komunitas 
nelayan tuna dan pesisir.
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Konsultasi dengan industri, pelaku masyarakat sipil dan 
masyarakat, dan pengelolaan perikanan bersama dapat 
mendukung identifikasi awal dampak luas kebijakan yang 
mungkin, serta variasi di perikanan, wilayah dan pelabuhan 
yang mungkin, dan membantu mengatasinya selama 
implementasi. 

Walaupun data sosial dan ekonomi sangat penting untuk pengambilan 
keputusan yang kuat dan berbasis bukti, seringkali dampak luas kebijakan 
yang mungkin dapat diperkirakan pada tahap awal perencanaan, sehingga 
memungkinkan penyelidikan opsi pengelolaan yang tidak terlalu berdampak 
terhadap kesejahteraan masyarakat atau welfare kelompok rentan. Hal ini 
dapat dilakukan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan industri, 
masyarakat sipil dan anggota masyarakat yang berpengetahuan di mana 
terdapat hubungan kolaboratif, bersama dengan konsultasi dengan ahli 
independen dan dengan menggunakan informasi yang tersedia.

Mengingat bahwa pengumpulan data dan analisis membutuhkan sumberdaya 
yang besar dalam wilayah perikanan yang seringkali kompleks, maka 
pertimbangan yang cermat harus dilakukan untuk mencaritahu data baru apa 
yang dibutuhkan dan sejauh mana konsultasi dengan pemangku kepentingan 
dan ahli yang berpengetahuan luas, di samping informasi yang ada, dapat 
mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin dari kebijakan-
kebijakan. Perlu juga dicatat bahwa apabila terdapat pengelolaan perikanan 
bersama yang efektif, pengembangan dasar pengetahuan tentang perikanan 
dan implementasi kebijakan yang efektif dapat didukung oleh perjanjian yang 
jelas tentang pembagian data dan informasi antara industri dan pemerintah, 
demi tujuan pengelolaan yang efektif (lihat misalnya Jentoft et al., 1998;  
PIRSA, 2013).

Dalam beberapa kasus, proses konsultasi dan pengelolaan bersama 
mungkin cukup untuk membuat kebijakan yang dapat diterapkan dan yang 
telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara memadai, dan 
mendukung penerapannya secara efektif. Hal ini harus dieksplorasi dalam 
konteks perikanan tuna. Namun, proses seperti itu seringkali juga akan 
menyoroti kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian  
atau analisis lebih lanjut, dan di semua perikanan aspek-aspek tertentu  
dari pengambilan keputusan akan selalu tetap menjadi tanggung jawab 
instansi pemerintah.
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Bongkar muat ikan cakalang dari kapal pancing ulur/tonda di Pasar 
Arumbai, Provinsi Maluku, Indonesia. Foto Dedi S. Adhuri.
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Temuan temuan  
dan rekomendasi utama  
dari studi kasus

Indonesia

Perikanan madidihang  pancing ulur Maluku
Kontribusi utama terhadap kesejahteraan 
 - Pengembangan perikanan berorientasi ekspor ini pada 1990-an telah 
memberikan peluang mata pencaharian yang luas bagi nelayan dan berbagai 
pedagang di daerah terpencil dan pedesaan di Maluku yang sebelumnya tidak 
tersedia.

 - Selain mengekspor ikan berkualitas tinggi, ikan berkualitas rendah dan 
ikan lebih kecil serta tangkapan sampingan memasuki rantai informal yang 
memasok pasar di kota-kota di Kepulauan Ambon, Buru dan Seram, serta 
dikonsumsi dan diperdagangkan di desa-desa oleh keluarga nelayan.

 - Kehadiran peluang mata pencaharian ini telah memberikan peluang 
ekonomi yang penting bagi para nelayan Buton migran yang terpinggirkan 
di masyarakat pesisir dan seringkali tidak memiliki banyak peluang ekonomi 
lainnya. Para nelayan ini secara berkala hidup di bawah garis kemiskinan 
karena sifat musiman perikanan ini, dan perikanan ini kemungkinan 
memberikan pengentasan kemiskinan dasar melalui fungsi “jaring 
pengaman”.

Faktor yang memengaruhi kontribusi terhadap 
kesejahteraan

Peraturan pemerintah
Reformasi terkait penangkapan ikan IUU dan kapal-kapal bekas asing belum 
memiliki dampak langsung dalam perikanan ini dalam hal peningkatan 
kelimpahan ikan. Meskipun kebijakan-kebijakan ini dapat memberikan manfaat 
kepada nelayan skala kecil di masa depan, ada risiko jangka menengah yang 
cukup besar dalam kaitannya dengan upaya skala kecil menggantikan upaya 
skala besar, yang mengarah pada potensi penangkapan ikan madidihang 
berlebihan dan timbulnya erosi manfaat sosial dan ekonomi yang substansial 
dari perikanan tersebut. 

Pengaruh non-pemerintah
Munculnya rantai pasar ekspor untuk ikan tuna segar telah mengubah 
perikanan tuna di wilayah tersebut dan menyebabkan manfaat baru yang 
substansial mengalir ke desa-desa terpencil dan pesisir. Distribusi kontribusi 
kesejahteraan dari perikanan dibentuk oleh cara industri beroperasi, serta 
hubungan sosial yang mendasarinya.
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 - Hubungan patron-klien antara nelayan dan pedagang telah mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan perikanan, sementara juga mengarah pada 
distribusi manfaat yang jelas untuk kepentingan pedagang yang beroperasi 
dalam rantai ekspor.

 - Permintaan pasar AS untuk ikan bersertifikat Fair Trade telah menghasilkan 
manfaat kesejahteraan (pelatihan, pengetahuan pasar, proyek 
pengembangan masyarakat) bagi nelayan yang mampu memenuhi kriteria 
untuk pasar ini. Namun, ada hambatan untuk masuk ke dalam skema Fair 
Trade, dan insentif tidak selalu selaras dengan aspirasi dan kebutuhan 
nelayan. Standar saat ini, meskipun memberi harapan, tidak mungkin dapat 
terskalakan di semua komunitas nelayan ikan madidihang yang serupa.

Pengaruh pada distribusi manfaat
 - Status sosial-ekonomi dan status sebagai migran.  
Kehadiran komunitas migran berdampak pada partisipasi dalam perikanan dari 
pengembangan awalnya, dan dengan demikian distribusi manfaat ekonomi, 
serta paparan kondisi kerja yang aman/tidak aman untuk kelompok yang 
berbeda. Secara khusus, status marginal migran Buton telah menyebabkan 
mereka menjadi nelayan tuna, yang berarti mereka telah memperoleh lebih 
sedikit keuntungan keuangan daripada pedagang dalam rantai ekspor dan 
mereka terpapar pada risiko ketidakamanan mata pencaharian dan risiko 
keselamatan yang lebih besar.

 - Pembagian pekerjaan berdasarkan jender 
Hubungan jender berdampak pada distribusi manfaat kesejahteraan dalam 
perikanan berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan. Sementara 
laki-laki cenderung dikaitkan dengan penangkapan ikan dan peran yang 
berfokus pada perdagangan ikan berkualitas tinggi (tberhubungan dengan 
akumulasi kekayaan yang lebih besar), perempuan memiliki peran kunci 
dalam mengelola pendapatan rumah tangga dan perdagangan lokal. Hasilnya, 
beberapa perempuan telah menggunakan literasi keuangan dan usaha 
mereka untuk menghasilkan mobilitas ke atas dan memasuki rantai ekspor 
nilai yang lebih tinggi.

Kamp musiman untuk nelayan pancing ulur ikan madidihang, Pulau Buru Utara, Provinsi 
Maluku, Indonesia. Foto Terry Indrabudi.
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Perikanan pancing ulur/tonda Maluku
Kontribusi utama terhadap kesejahteraan 
 - Memasok ikan cakalang dalam jumlah besar kepada populasi perkotaan yang 
berkembang di Ambon, baik dalam bentuk segar maupun asap.

 - Menyediakan mata pencaharian bagi awak kapal dan berbagai pengecer 
lepas di Pasar Arumbai. Biarpun peran ini tidak aman, sangat mudah diakses 
dan tampaknya memberikan peluang ekonomi bagi orang-orang dari seluruh 
spektrum sosial-ekonomi, termasuk beberapa awak kapal yang memasuki 
perikanan di masa remaja untuk meringankan kesulitan keuangan keluarga.

Faktor yang memengaruhi  kesejahteraan

Pemerintah
 - Peraturan pemerintah tentang pengelolaan rumpon (dengan beberapa 
pengecualian kecil) dan standar ketenagakerjaan dan keselamatan belum 
memiliki pengaruh besar terhadap perikanan ini.

 - Masih ada kekurangan pemahaman tentang bagaimana implementasi 
pengelolaan rumpon akan memengaruhi kontribusi kesejahteraan yang 
berasal dari perikanan.

 - Kontribusi terhadap pendapatan rendah dan kelompok yang berpotensi 
rentan kemungkinan mengalir dari perikanan ini. Peraturan harus 
direncanakan dengan hati-hati agar tidak memperburuk kemiskinan atau 
kerawanan pangan di antara kelompok-kelompok orang tersebut.

Pengaruh non-pemerintah
 - Kesejahteraan secara signifikan dipengaruhi oleh hubungan antar para 
pelaku dalam rantai ikan. Secara khusus, pengaturan akses untuk rumpon 
antara pemilik rumpon dan kapal pancing ulur adalah aspek penting dalam 
memastikan bahwa akses sumber daya, dan dengan demikian manfaat 
kesejahteraan, dapat dipertahankan untuk rantai ini.

 - Dengan fokusnya pada pasar yang domestik dan bernilai rendah, rantai ikan 
ini hampir seluruhnya bersifat informal. Akibatnya, penduduk Ambon dengan 
pendapatan atau pendidikan yang rendah dapat berpartisipasi, namun ini 
juga berarti ada masalah berkaitan dengan ketahanan pangan dan kondisi 
kerja, dan kurangnya keamanan pendapatan/pekerjaan. 

 Faktor yang memengaruhi distribusi manfaat
 - Status sosial-ekonomi dan pembagian kerja berdasarkan jender 
memengaruhi distribusi manfaat dalam perikanan ini. Penelitian lebih lanjut 
diperlukan untuk mengumpulkan bukti tentang siapa yang mendapatkan 
pengentasan kemiskinan dasar dan manfaat ketahanan pangan, dan 
mengidentifikasi pola yang jelas terkait dengan partisipasi nelayan migran.'  
(not itlaics).
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Perikanan cakalang pukat cincin/huhate Bitung
Kontribusi utama terhadap kesejahteraan
 - Penangkapan ikan tuna menghasilkan 87% dari produksi pertanian di provinsi 
Sulawesi Utara, dan secara historis menjadi sumber utama kegiatan ekonomi 
di Indonesia Timur.

 - Lebih dari 8.000 orang saat ini bekerja di Bitung lintas sektor perikanan dan 
pengolahan, dengan jumlah tertinggi hampir 14.000 sebelum 2014. Selain itu, 
sejumlah besar orang dipekerjakan di rantai informal yang memasok pasar di 
seluruh Sulawesi Utara.

 - Bitung adalah sumber pasokan pangan yang substansial untuk Sulawesi 
Utara, dengan ikan tuna segar dan ikan asap memasuki rantai pasokan 
informal yang masuk ke pasar di Bitung, ibukota provinsi Manado dan 
pasar pedesaan. Sangat mungkin bahwa sifat rendah biaya dari produk ini 
memberikan manfaat ketahanan pangan yang penting melalui penyediaan 
sumber protein yang dapat diakses oleh konsumen berpenghasilan rendah.

 - Karena prevalensi pekerja migran di Bitung, ada kemungkinan bahwa 
perikanan ini mengurangi kemiskinan bagi beberapa pekerja migran yang 
mungkin memasuki perikanan karena mengalami kesulitan di daerah asal 
mereka.

Penjualan ikan madidihang di pasar lokal. Pulau Seram, Provinsi Maluku, Indonesia. Foto Terry 
Indrabudi.
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Faktor yang memengaruhi kesejahteraan
Pemerintah
 - Kebijakan dan peraturan tingkat nasional 
Kebijakan dan peraturan tingkat nasional  telah berdampak besar pada 
armada yang beroperasi di Bitung dan dengan demikian pada tingkat 
produksi ikan tuna di sektor pegolahan. Kebijakan pengembangan perikanan 
mendukung pertumbuhan yang signifikan pada sektor ini di Bitung hingga 
tahun 2014. Namun, peraturan anti-penangkapan ikan IUU pada tahun 2014 
mengarah pada pengurangan tenaga kerja di pabrik pengolahan hingga 
terkadang mencapai lebih dari 50% karyawannya, peningkatan pekerjaan 
yang tidak aman dan kerentanan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan dan 
kenaikan harga ikan. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup beberapa 
operasi perdagangan di rantai lokal, khususnya usaha pengasapan ikan 
yang memasok perdagangan lokal. Namun, ada laporan anekdotal tentang 
peningkatan ketersediaan sumber daya untuk operator skala kecil, dan 
beberapa pedagang ikan dan kapal penangkap ikan lokal telah mendapatkan 
manfaat dari kenaikan harga ikan setelah berkurangnya pasokan. 

 - Sejarah kurangnya proses perencanaan berbasis bukti.  
Sejak 2012, perubahan kebijakan besar berturut-turut terkait dengan 
baik pengembangan perikanan maupun pengangkapan ikan IUU telah 
diberlakukan yang  secara substansial berdampak pada kesejahteraan 
masyarakat pesisir dengan cara yang tidak disengaja, dan dengan cara yang 
bertentangan dengan tujuan keseluruhan kebijakan perikanan di Indonesia. 
Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya proses perencanaan dan 
pengembangan kebijakan bersifat formal dan berbasis bukti, dan kurangnya 
pengetahuan tentang dampak sosial dan ekonomi yang mungkin dari 
kebijakan tersebut.

 - Sejarah kurangnya pengambilan keputusan yang melibatkan 
pemangku kepentingan.  
Sementara menangani masalah-masalah yang mengakar seperti 
penangkapan ikan IUU membutuhkan komitmen untuk bertindak dari 
pemerintah, pengembangan sistem pengelolaan perikanan yang efektif 
dan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang dari manfaat sosial 
dan ekonomi yang mengalir ke masyarakat membutuhkan upaya kerjasama 
antara industri, masyarakat dan pemerintah. Selain itu, memperkirakan 
peluang dampak kebijakan mungkin dapat dicapai dengan pengetahuan 
industri yang ada di antara jaringan pemangku kepentingan. Bagian dari 
warisan perubahan peraturan 2014 adalah kurangnya kepercayaan pada 
pemerintah dari industri. Membangun kembali hubungan kerja sama antara 
industri dan pemerintah sambil mencapai keberlanjutan stok dapat memberi 
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 

 Pengaruh non-pemerintah
 - Hubungan usaha dan pasar: Kompleksitas hubungan perdagangan di 
sepanjang rantai membuat penerapan peraturan yang efektif, dan standar 
formal yang terkait dengan transparansi rantai pasokan, keberlanjutan dan 
praktik etika menantang. Hal ini berpotensi melemahkan keberlanjutan 
jangka panjang perikanan, membuat pekerja yang bergaji lebih rendah 
terpapar risiko dan berpotensi membatasi akses ke manfaat dalam rantai 
yang menerapkan praktik-praktik yang baik.
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 - Kesenjangan standar tenaga kerja antara sektor pengolahan dan 
perikanan: Terdapat perbedaan substansial dalam keamanan pendapatan 
dan kondisi kerja antara sektor pengolahan dan perikanan. Meskipun semua 
sektor rentan terhadap guncangan dan perubahan peraturan yang lebih luas, 
pekerja yang dipekerjakan sebagai awak kapal umumnya tidak diberikan 
kontrak, bekerja dengan model bagi hasil yang tidak aman, dan jarang 
memiliki asuransi kesehatan, dan lebih sering mengalami kondisi kerja yang 
tidak aman dibandingkan pekerja sektor pengolahan. 

Pengaruh pada distribusi manfaat
 -  Status sosial-ekonomi dan status sebagai migran.  
Status sosial-ekonomi dan status sebagai migran berdampak pada 
distribusi manfaat kesejahteraan dalam perikanan ini. Perikanan tuna 
Bitung menyediakan sumber pekerjaan yang dapat diakses oleh orang-
orang dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah baik di sektor 
perikanan maupun di sektor pengolahan dan untuk orang-orang dari 
seluruh Indonesia Timur. Hal ini juga cenderung memberikan kontribusi 
ekonomi penting bagi masyarakat marginal melalui fungsi pengentasan 
kemiskinan bagi beberapa pekerja dan keluarga. Sejak 2014 pekerja 
Filipina yang sebelumnya menduduki banyak peran sebagai awak kapal 
dan pekerja pengolahan telah meninggalkan perikanan. Hal ini telah 
meningkatkan keterlibatan orang Indonesia dalam rantai ikan, tetapi juga 
menyebabkan hilangnya pengetahuan yang mendukung pertumbuhan 
dan operasi perikanan yang layak.

 - Pembagian pekerjaan berdasarkan jender 
Hubungan jender berdampak pada distribusi manfaat kesejahteraan 
dalam perikanan ini. Partisipasi terstruktur dalam perikanan ini berkaitan 
dengan peran laki-laki dan perempuan. Sementara laki-laki cenderung 
dikaitkan dengan penangkapan ikan dan peran yang berfokus pada 
perdagangan ikan berkualitas tinggi (berhubungan dengan akumulasi 
kekayaan yang lebih besar), perempuan memiliki peran kunci dalam 

Hasil tangkapan dari kapal huhate di Pelabuhan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia. Foto Nick McClean.
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mengelola pendapatan rumah tangga dan perdagangan lokal. Hasilnya, 
beberapa perempuan telah menggunakan literasi keuangan dan usaha 
mereka untuk menghasilkan mobilitas ke atas dan menjadi pedagang 
yang sukses.   

Rekomendasi - Indonesia

Pemerintah

Pengelolaan dan perencanaan
 - Memastikan bahwa perikanan tuna skala kecil dan menengah terus layak 
dengan melindungi stok ikan tuna dari penangkapan berlebihan dengan cara:

 - Terus mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan, pemantauan 
dan penegakan perikanan secara keseluruhan yang efektif.

 - Menerapkan pengelolaan tangkapan/upaya yang efektif di semua 
sektor. Ini termasuk memastikan tingkat tangkapan tidak melebihi 
ambang batas yang bersifat berkelanjutan di jangka menengah hingga 
jangka panjang sebagai akibat dari penggantian upaya dari kapal asing 
dan bekas asing.

 - Memastikan tujuan pengelolaan terkait dengan kesejahteraan/welfare 
masyarakat pesisir dimasukkan ke dalam Strategi Panen ikan tuna saat ini, di 
samping yang terkait dengan keberlanjutan secara biologi, dan penciptaan  
kemakmuran/kekayaan.

 - Melanjutkan keterlibatan dengan pemerintah tingkat provinsi dan Komite 
Pengelola Pengelolaan Bersama Perikanan, untuk memasukkan keterlibatan 
berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan. Ini termasuk 
memfasilitasi pengumpulan dan penyimpanan data, serta membantu 
mengembangkan peraturan dan proses manajemen yang layak, yang mampu 
mempertimbangkan perbedaan lokal dalam cara perikanan beroperasi, 
dan kontribusi yang diberikan perikanan tuna terhadap kesejahteraan 
masyarakat pesisir di pelabuhan/provinsi yang berbeda.

 - Menetapkan proses pengumpulan data sosial dan ekonomi yang sesuai untuk 
melacak kontribusi daerah perikanan tuna kepada masyarakat pesisir.

 - Mendukung dan melakukan studi sosial-ekonomi terfokus untuk menentukan 
ketergantungan masyarakat di Indonesia Timur pada perikanan tuna untuk 
pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

 - Menjamin agar proses keterlacakan dan pengelolaan, termasuk pengumpulan 
data, pengawasan, penegakan hukum dan sistem perizinan, tidak 
menghukum secara tidak adil atau menciptakan hambatan partisipasi yang 
tidak masuk akal bagi nelayan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan 
kemampuan keuangan dan teknologi yang terbatas.

 - Menyelidiki adopsi model pengelolaan bersama yang mengalihkan beberapa 
aspek yang disepakati dalam pengambilan keputusan ke industri dalam 
jangka panjang.
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 - Khususnya terkait dengan pengelolaan dan peraturan rumpon:

 - Pastikan implementasi peraturan rumpon yang ada atau revisi kebijakan 
didasarkan pada informasi yang kuat dan konsultasi tentang perikanan 
kapal pancing ulur/tonda dan pukat cincin mini berbasis rumpon khususnya, 
sehingga tidak berisiko menyebabkan  masalah mata pencaharian yang 
mungkin parah bagi kelompok nelayan dan pekerja hilir yang sudah 
berpenghasilan rendah.

 - Memastikan bahwa kebijakan dan rencana nasional memperhitungkan 
penggunaan rumpon oleh pemilik non-rumpon, terutama untuk kapal yang 
tidak memiliki rumpon yang mengirimkan bahan baku ke pasar provinsi dan 
lokal.

Meningkatkan kondisi kerja 
 - Memajukan implementasi Peraturan Perikanan (PP) No. 35/2015 tentang 
Sistem Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Sektor Perikanan.

 - Memperluas skema asuransi sosial untuk semua nelayan dan awak kapal 
skala kecil.

 - Menyelidiki, bersama dengan pelaku sektor swasta, kemungkinan 
menyediakan peralatan keselamatan bagi nelayan skala kecil, seperti ‘tas 
siap pakai’ Ocean Safety.4 

 - Mendukung atau mengikuti pelatihan dalam penggunaan rakit karet tiup, suar 
lokasi darurat, radio genggam frekuensi sangat tinggi (Very High Frequency/
VHF) dan penggunaan kompas/GPS dan selimut termal untuk mendukung 
penggunaan tas siap pakai yang efektif.5

 - Menyelidiki cara-cara untuk mengatasi masalah keamanan pendapatan, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

 - membuat skema pembiayaan skala kecil yang ada lebih mudah diakses oleh 
nelayan tuna independen.

 - mendukung atau menyediakan perencanaan keuangan dan pelatihan 
penganggaran rumah tangga untuk keluarga nelayan, yang mencakup laki-
laki dan perempuan dalam penyampaian pelatihan ini.

 - Menyelidiki kelayakan pengembangan kembali pasar ikan yang difokuskan 
terutama pada penyediaan pasar provinsi/lokal, untuk meningkatkan standar 
dan fasilitas yang tersedia untuk nelayan dan pedagang.

4  Dokumen referensi yang berguna untuk hal ini dapat ditemukan di panduan FAO “Safety at Sea for Small Scale 
Fishers”. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5772e
5 Lihat https://www.spc.int/updates/news/2015/11/emergency-grab-bags-to-promote-safety-at-sea-in-niue
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Pelaku sektor swasta
Termasuk organisasi masyarakat sipil, badan sertifikasi dan perusahaan 
pembeli

Sistem sertifikasi  
 - Memastikan sistem audit sertifikasi mencakup nelayan dengan tingkat 
pendidikan yang rendah, kapal kecil, dan kemampuan finansial dan teknologi 
yang terbatas.

 - Merancang insentif seperti Dana Premium Fair Trade dengan cara-cara 
yang memungkinkan nelayan migran untuk berpartisipasi, dan menangani 
masalah-masalah keadilan sosial yang dihadapi nelayan mengenai hutang 
yang terus-menerus.

 - Meningkatkan lebih lanjut akses ke peralatan keselamatan dan GPS di bawah 
skema Fair Trade, dan mencari cara untuk memperluas inisiatif ini di luar 
komunitas Fair Trade.

 - Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sedang menyelidiki cara untuk 
memainkan peran yang lebih besar dalam memperantarai hubungan antara 
nelayan, masyarakat, pengolah/eksportir dan pembeli di pasar akhir, untuk 
memungkinkan lebih banyak orang masuk sertifikasi Fair Trade.

 - OMS dan perusahaan sedang menyelidiki cara untuk memainkan peran 
yang lebih besar dalam memperantarai hubungan perdagangan lokal yang 
mengatasi ketidaksetaraan distribusi kekuatan dan pendapatan antara 
nelayan dan pedagang dalam rantai ekspor, dan juga mendukung partisipasi 
yang lebih besar dari pedagang perempuan dalam rantai ekspor.

 - Menyelidiki cara-cara untuk mengatasi masalah keamanan pendapatan, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan pelatihan perencanaan 
keuangan dan penganggaran rumah tangga untuk keluarga nelayan, yang 
mencakup laki-laki dan perempuan dalam penyampaian pelatihan ini.

Meningkatkan kondisi kerja
 - Menyelidiki opsi-opsi bagi awak kapal untuk beralih dari model bagi 
tangkapan murni ke campuran gaji harian/bagi tangkapan untuk 
meningkatkan keamanan pendapatan.

 - Menyelidiki hambatan dan peluang bagi pengecer, dan khususnya pedagang 
dan pengecer perempuan, untuk beralih dari pekerjaan tidak tetap ke peran 
yang lebih permanen dalam usaha perdagangan ikan.

 - Mendukung upaya pemerintah terkait penyediaan peralatan keselamatan dan 
pelatihan untuk nelayan skala kecil.
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Nelayan pancing ulur mengarah pulang setelah seharian di pasar. Gizo, Provinsi Barat, 
Kepulauan Solomon. Foto Reuben Sulu.
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Studi Kasus: Kepulauan Solomon

Perikanan cakalang pukat cincin/huhate Noro
Kontribusi utama terhadap kesejahteraan
 - Sektor ikan tuna komersial yang di Noro saat ini menyediakan sekitar 2.400 
pekerjaan di sektor penangkapan dan pengolahan ikan formal. Hal ini 
menjadikan sektor ikan tuna domestik sebagai penyedia kerja sektor swasta 
terbesar di negara tersebut, yang merangsang ekonomi lokal dan regional 
dan menyediakan jalur menuju ekonomi tunai bagi pekerja migran dari semua 
bagian Kepulauan Solomon.

 - Pekerjaan tingkat pemula berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja 
dan partisipasi dalam ekonomi tunai bagi orang-orang tanpa pendidikan 
tinggi, tanpa meningkatkan tekanan populasi di Honiara, pusat kota utama 
dan fokus migrasi tenaga kerja.

 - Sektor domestik menghasilkan mata pencaharian dalam rantai informal yang 
memasok pasar lokal di Noro dan Honiara, dan kurang lebih 500 petani yang 
memasok sayuran segar ke pabrik pengalengan.

 - Sektor industri menyediakan pangan bagi masyarakat perkotaan dan 
pedesaan di seluruh Kepulauan Solomon, dalam bentuk 13.000 ton produk 
kalengan, dan 500 ton tangkapan sampingan per tahun yang memasuki 
pasar informal di Noro dan Honiara.

 - Mendukung pendapatan pemerintah nasional melalui biaya akses sumber 
daya di bawah Skema Hari Kapal (Vessel Day Scheme) dan pajak, dan 
pemerintah provinsi melalui penyewaan perumahan untuk pekerja. 

Faktor yang memengaruhi kontribusi terhadap 
kesejahteraan
Berbagai kontribusi dari penangkapan dan pengolahan ikan tuna komersial di 
Noro terhadap kesahterahaan masyarakat, dan umur panjang sektor domestik 
di Kepulauan Solomon, telah dimungkinkan dan dipengaruhi oleh serangkaian 
faktor kompleks dari waktu ke waktu. Ini adalah: 

Pengaruh pemerintah terhadap kesejahteraan
 - Kerjasama Regional 
Kerjasama antara pemerintah nasional dalam organisasi regional melindungi 
sumber daya ikan tuna dari penangkapan ikan berlebihan.

 - Kebijakan dan pengelolaan pemerintah nasional 
Kebijakan pemerintah di Kepulauan Solomon dan negara-negara 
pasar tujuan memengaruhi manfaat kesejahteraan dengan secara 
eksplisit mendukung pengembangan perikanan domestik, dan dengan 
mengembangkan kapasitas perikanan tuna komersial yang dikelola  
dengan baik. 
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 - Keterlibatan pemerintah provinsi dalam penyediaan infrastruktur dan 
layanan 
Pemerintah Provinsi Barat menyediakan beberapa perumahan dan 
infrastruktur dasar di Noro, dan memperoleh pendapatan dari perpajakan dan 
penyediaan perumahan. Namun kurangnya investasi dalam layanan dasar 
mengurangi kesejahteraan masyarakat di Noro.

Pengaruh non-pemerintah terhadap kesejahteraan 
 - Faktor geografis dan sejarah 
Ketersediaan tanah dan infrastruktur dasar untuk pengembangan industri 
telah memungkinkan perluasan sektor domestik di Noro, dengan cara yang 
tidak mudah ditiru di tempat lain di Kepulauan Solomon atau di Pasifik yang 
lebih luas.

 - Investasi sektor swasta 
Investasi sektor swasta dan dukungan untuk pembangunan domestik di 
negara-negara berpenghasilan rendah menyediakan investasi modal dan 
koneksi pasar dalam konteks pasar ikan tuna global yang berbiaya tinggi dan 
sangat kompetitif. 

 - Preferensi dan persyaratan pasar 
Persyaratan pembeli dan standar sertifikasi memengaruhi kesejahteraan 
dengan mendorong perubahan dalam kondisi kerja, keterlacakan dan standar 
pangan dan keselamatan.

Pengaruh pada distribusi manfaat
 - Migrasi tenaga kerja  
Penangkapan dan pengolahan ikan tuna di Noro memberikan peluang kerja 
besar yang terbuka bagi orang-orang dari seluruh negeri di semua lapisan 
masyarakat. Ini termasuk orang-orang dari seluruh komunitas yang beragam 
bahasa dan budaya di Kepulauan Solomon, serta anggota masyarakat 
termiskin. Kemampuan bermigrasi untuk bekerja adalah faktor yang 
berkaitan dengan kemajuan ekonomi, namun secara bersamaan, peluang 
yang terkait dengan migrasi ke Noro kadang-kadang dianggap menyebabkan 
dampak sosial yang negatif, terutama dalam konteks norma sosial bahwa 
peluang ekonomi di suatu tempat menjadi hak milik kelompok-kelompok 
setempat. Mempertahankan keberadaan peluang ini sambil mengelola 
penerimaan penerimaan sosial terhadap migrasi tenaga kerja adalah tugas 
yang terus berlangsung bagi para pengelola perusahaan dan pemimpin 
masyarakat di Noro.

 - Pembagian kerja berdasarkan jender 
Perikanan dan rantai nilainya memberikan peluang kerja penting bagi 
perempuan di semua tingkatan mulai dari pekerjaan manual hingga teknis 
hingga peran pengelolaan. Dalam konteks perempuan memiliki akses ke 
peluang ekonomi dan posisi berpengaruh dalam masyarakat Kepulauan 
Solomon yang lebih sedikit, khususnya di masyarakat pedesaan, jumlah 
tinggi perempuan yang bekerja di Noro merupakan kontribusi besar bagi 
kesejahteraan perempuan, dan keluarga yang mereka biayai melalui 
pekerjaan ini. 
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 -  Perikanan pancing ulur Gizo 

Kontribusi utama terhadap kesejahteraan
 - Perikanan ini mendukung mata pencaharian 20 keluarga nelayan di dua desa, 
serta sekitar 100 pedagang ikan dan kentang goreng di kota Gizo.

 - Perikanan ini menyediakan 200 ton ikan segar ke Pasar Gizo setiap tahun, 
kira-kira dua kali lipat volume ikan karang yang melewati pasar.

 - Ini telah menjadi peluang ekonomi penting bagi komunitas etnis Gilbert 
(iKiribati) yang terpinggirkan secara sosial yang secara historis tidak memiliki 
banyak pilihan lain. 

Faktor yang memengaruhi kontribusi terhadap 
kesejahteraan

Pengaruh pemerintah terhadap kesejahteraan 
 - Pengelolaan sumberdaya  
Saat ini stok ikan tuna tidak ditangkap secara berlebihan, seperti yang 
ditunjukkan oleh pemantauan tingkat tinggi stok pada skala nasional yang 
dilaporkan melaui Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (Western and 
Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC).

 - Dukungan pemerintah untuk usaha perikanan  
Dukungan pemerintah untuk usaha perikanan skala kecil di Gizo selama ini 
terbatas dan sejauh ini dampak positifnya kecil. 

Pengaruh non-pemerintah terhadap kesejahteraan 
 -  Kondisi kerja untuk perikanan lepas pantai  
Letaknya lepas pantai perikanan ini dan kapal kecil dasar dengan motor 
tempel yang digunakan oleh nelayan menjadikan perikanan ini sangat 
bahaya. Hal ini mengancam kesejahteraan dan keamanan dasar nelayan dan 
keluarga nelayan.

 - Pengelolaan upaya berbasis masyarakat  
Pengaturan pengelolaan upaya secara sukarela oleh dua desa nelayan tuna 
utama telah memberikan dampak terbesar pada manfaat kesejahteraan 
akhir-akhir ini. Ini memiliki akses ke perikanan dan pasokan ke pasar yang 
terbatas, dan dengan demikian meningkatkan dan menstabilkan hasil 
keuntungan bagi nelayan. Hasil ini telah mengubah manfaat kesejahteraan 
dari perikanan, dengan nelayan dapat menginvestasikan hasil keuntungan 
dalam pendidikan, perumahan dan penghasilan tambahan yang berbasis di 
desa yang dapat membiayai anggota keluarga besar lain mereka. 

 - Pertumbuhan perikanan komersial  
Pertumbuhan perikanan komersial telah menyebabkan peningkatan 
penggunaan rumpon oleh nelayan skala kecil, serta peningkatan interaksi 
antara kapal nelayan komersial dan nelayan skala kecil. Ini memiliki beberapa 
manfaat bagi nelayan, dan menciptakan beberapa konflik antara nelayan 
komersial dan skala kecil. Nelayan skala kecil merasa bahwa perikanan 
komersial telah mengurangi ketersediaan gerombolan ikan tuna yang berenang 
bebas, sehingga meningkatkan ketergantungan mereka pada rumpon.
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Pengaruh pada distribusi manfaat
 - Status sosial-ekonomi dan migrasi  
Perikanan ini telah memberikan peluang ekonomi yang substansial bagi 
orang-orang Gilbert dengan opsi ekonomi yang relatif sedikit, sebagian besar 
karena status mereka sebagai migran. Akan tetapi, anggota masyarakat juga 
merasakan status terpinggirkan mereka sebagai migran menghalangi mereka 
mendapatkan sebanyak mungkin dari peluang ini, dan mencegah mereka 
menerima bantuan dari sistem pemerintahan yang lebih luas.

 - Pembagian pekerjaan berdasarkan jender  
Orang-orang Gilbert yang diwawancarai memprioritaskan marginalisasi diri 
mereka sebagai kelompok migran sebagai masalah yang lebih mendesak untuk 
ditangani daripada ketidaksetaraan jender. Namun demikian, ada pembagian 
kerja berdasarkan jender yang terlihat jelas di berbagai simpul rantai ikan, 
yang kemungkinan akan memengaruhi implementasi dan hasil pengelolaan 
perikanan atau intervensi mata pencaharian.

Kapal pancing ulur di Desa Babanga, Gizo, Provinsi Barat, Kepulauan Solomon.  
Foto Reuben Sulu.
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Rekomendasi – Kepulauan Solomon

Pemerintah

Pengumpulan data ekonomi dan sosial. 
Memperhatikan adanya pelaporan tingkat nasional tentang kontribusi ekonomi 
melalui sistem Kartu Laporan Perikanan Tuna Badan Perikanan Forum (Forum 
Fisheries Agency Tuna Fishery Report Card):

 - Melaksanakan pemantauan berkala terhadap kontribusi sosial dan ekonomi di 
tingkat daerah untuk sektor domestik, dan untuk perikanan tuna pancing ulur di 
Gizo, Honiara dan Auki.

 - Mendukung atau melakukan penelitian yang menggunakan data sosial-
ekonomi yang ada dan pengumpulan data lebih lanjut yang ditargetkan tentang 
dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari pengembangan perikanan 
tuna pada masyarakat.

 - Mendukung atau melakukan penelitian mengenai fungsi welfare sosial dari 
pekerjaan ikan tuna bergaji rendah, termasuk interaksinya dengan faktor 
"pendorong" dan "penarik" yang mengarah pada migrasi tenaga kerja ke Noro.

 - Mendukung atau melakukan penelitian tentang manfaat sosial dan ekonomi 
bagi keluarga dan masyarakat pesisir tentang partisipasi perempuan dalam 
ekonomi formal, dan kondisi kerja perempuan, yang menggunakan Noro 
sebagai studi kasus.

Meningkatkan perkembangan sosial-ekonomi di komunitas 
nelayan. 
 - Menyelidiki mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh dari biaya 
lisensi perikanan tuna komersial untuk proyek pengembangan masyarakat 
pesisir, melalui Dana Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan. Lokasi 
prioritas dapat mencakup Noro dan daerah di mana nelayan lokal berkonflik 
dengan sektor komersial.

 - Berinvestasi dalam peningkatan fasilitas perumahan untuk pekerja di Noro 
yang disewa oleh Soltuna, untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk 
pemerintah provinsi. Pendapatan dari perumahan dapat digunakan untuk 
meningkatkan layanan kota untuk Noro.

Standar keamanan pangan dalam rantai ikan asin/tangkapan 
sampingan
 - Menyelidiki strategi berteknologi rendah untuk meningkatkan rantai dingin 
untuk tangkapan sampingan dan ikan asin di Noro, selama transportasi 
penyimpanan dan penjualan.

 - Memperbaiki kondisi untuk pedagang di pasar perkotaan, termasuk 
penyediaan air bersih dan penjagaan kebersihan di pasar.

Dukungan untuk meningkatkan usaha perikanan skala kecil
 - Pemerintah pusat, donor dan perusahaan perikanan meninjau kembali proyek-
proyek rumpon dekat pantai untuk komunitas nelayan tuna pancing ulur, dan 
menindaklanjuti ujicoba yang ada, dengan tujuan agar implementasi rumpon 



 42         Menilai tata kelola perikanan tuna untuk kesejahteraan masyarakat: studi kasus dari Indonesia dan Kepulauan Solomon

dekat pantai yang berhasil akan lebih aman, mengurangi penggunaan bahan 
bakar, dan mengurangi konflik dengan kapal-kapal komersial.

 - Bekerjasama dengan keluarga nelayan untuk mengeksplorasi potensi usaha 
ikan asap skala kecil menjual hasilnya secara rutin di Gizo dan Honiara.

 - Memperluas pelatihan literasi keuangan untuk semua keluarga nelayan di Gizo, 
dan komunitas nelayan tuna komersial skala kecil lainnya di Desa Perikanan 
Honiara, dan Auki.

 - Bekerjasama dengan keluarga nelayan untuk menilai kelayakan mengekspor 
ikan madidihang segar dengan menggunakan infrastruktur yang ada di 
bandara Noro atau Munda dan termasuk meningkatkan praktik penanganan 
ikan, di kotak es di kapal dan di penyimpanan dingin di Gizo. 

Peralatan keamanan bagi nelayan skala kecil 
 - Menyediakan 'tas siap pakai' berisi peralatan keselamatan di laut untuk nelayan 
skala kecil mirip dengan program Sekretariat Komunitas Pasifik yang ada.6  

 - Melakukan pelatihan dalam penggunaan rakit karet tiup, suar lokasi darurat, 
radio genggam frekuensi sangat tinggi (Very High Frequency/VHF) dan 
penggunaan kompas/GPS dan selimut termal untuk mendukung penggunaan 
tas siap pakai yang efektif. 7

Marginalisasi komunitas Gilbert 
Menperhatikan bahwa marginalisasi ini menyebabkan kurangnya kepercayaan, 
ketidakmampuan untuk mengatasi masalah-masalah utama yang menjadi 
perhatian masyarakat, dan kurangnya kesadaran akan kendala dan peluang 
untuk pembangunan:

 - Pemerintah Kepulauan Solomon dapat secara lebih aktif mendukung aspirasi 
dan advokasi masyarakat Gilbert di tingkat nasional dan provinsi, termasuk 
pertimbangan adanya anggota parlemen khusus dari masyarakat Gilbert. 

Pelaku sektor swasta  
Termasuk perusahaan, pedagang, pembeli, badan sertifikasi dan donor bidang 
perikanan dan pengolahan ikan tuna.

Persyaratan pembeli.
 - Menyelidiki strategi rendah teknologi untuk meningkatkan rantai penyimpanan 
dingin untuk hasil tangkapan sampingan dan ikan asin di Noro.

 - Menyelidiki produk awetan dengan nilai-tambah untuk hasil tangkapan 
sampingan dan ikan asin, seperti ikan asap. 

Meningkatkan kondisi bagi pekerja bergaji rendah. 
 - NFD dan SolTuna terus meningkatkan kondisi bagi pekerja perempuan, 
meningkatkan kesempatan pelatihan dan pembimbingan bagi perempuan 
untuk pindah ke peran yang lebih senior atau non-tradisional, dan mendukung 
layanan kekerasan dalam rumah tangga di Noro.

6 See https://www.spc.int/updates/news/2015/11/emergency-grab-bags-to-promote-safety-at-sea-in-niue
7 Dokumen referensi yang bermanfaat untuk hal ini dapat ditemukan di panduan FAO “Safety at Sea for Small Scale 
Fishers” manual. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5772en
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 - NFD dan Soltuna menyelidiki cara-cara untuk mengganti pendapatan dari 
penjualan tangkapan sampingan untuk awak kapal dengan pembagian 
keuntungan dari hasil penjualan melalui gerai penjualan setempat, melalui 
penggunaan Dana Premium Fair Trade, koperasi kredit (credit union) atau 
peningkatan gaji untuk awak kapal. 

Pembelajaran sesama di antara nelayan tuna tentang potensi 
manfaat pengelolaan upaya berbasis masyarakat.
 - Organisasi Masyarakat Sipil dengan dukungan kementerian perikanan 
menyelenggarakan pembelajaran sesama antar nelayan di Gizo, Honiara and 
Auki untuk belajar tentang pengelolaan upaya secara sukarela dan peluang 
serta kendala yang dapat dihadapi di perikanan pesisir lainnya yang memasok 
pasar perkotaan.
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