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The Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) adalah kemitraan antara the United States Agency 
for International Development (USAID) dengan the Southeast Asian Fisheries Development Center 
(SEAFDEC), bekerja untuk memperkuat kerjasama regional dalam memerangi IUU (Illegal, Unreported 
and Unregulated) fishing, mempromosikan perikanan yang berkelanjutan dan melestarikan 
keanekaragaman hayati laut di wilayah Asia-Pasifik. 

MENGEMBANGKAN SISTEM DOKUMENTASI HASIL TANGKAP 
DAN KETERTELUSURAN 

Asia Tenggara merupakan rumah bagi ekosistem laut dengan keanekaragaman hayati dan produktivitas 
tertinggi di dunia.  Ekosistem ini menjadi sumber makanan dan pendapatan bagi lebih dari 200 juta 
orang di wilayah tersebut; namun demikian, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan 
mengancam keanekaragaman hayati, ketahanan pangan dan mata pencaharian.  The Oceans and Fisheries 
Partnership (USAID Oceans) mendukung pengembangan sistem dokumentasi hasil tangkap dan 
ketertelusuran yang transparan dan berkelanjutan secara finansial untuk membantu memastikan bahwa 
sumber daya perikanan ditangkap secara legal dan memperoleh label yang sesuai.  Sistem dokumentasi 
elektronik berbasis resiko  ini akan diterapkan pada perikanan tangkap di wilayah Asia Tenggara dan 
Pasifik dan akan mengacu kepada kerangka Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem 
(EAFM).  Program kemitraan ini akan bekerja sama dengan pihak penyedia teknologi yang memiliki 
inovasi terkini dalam hal komunikasi dan ketertelusuran.  

MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DAN 
MEMPROMOSIKAN KEBERLANJUTAN 

Untuk meningkatkan keberlanjutan di sektor perikanan dan produktivitas ekosistem, USAID Oceans 
membantu organisasi di tingkat regional dalam harmonisasi kebijakan, penyediaan kurikulum pelatihan 
sesuai standar dan mengembangkan inisiatif bersama untuk perikanan berkelanjutan dan konservasi 
keanekaragaman hayati laut.  Koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang erat antar pemangku 
kepentingan di tingkat regional akan meningkatkan efektivitas dan pelaksanaan sistem dokumentasi 
hasil tangkap dan ketertelusuran. 
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Memperkuat kerjasama regional untuk 
mempromosikan perikanan yang 
berkelanjutan di seluruh ekosistem laut yang 
beragam di Asia Tenggara. 
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PENINGKATAN KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA DAN INVESTASI 

Untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok produk makanan laut dan membantu 
memastikan keberhasilan pelaksanaannya, USAID Oceans melibatkan berbagai pemangku kepentingan 
perikanan dan membentuk kemitraan baru antara pemerintah, lembaga-lembaga regional dan sektor 
swasta. Mengembangkan kemitraan dengan industri makanan laut komersial akan memperkuat upaya-
upaya kemitraan di tingkat pasar dan meningkatkan skala dan keberlanjutan dari investasi proyek.  

MITRA 

USAID Oceans merupakan kemitraan antara USAID dengan Southeast Asian Fisheries Development 
Center (SEAFDEC).  SEAFDEC adalah lembaga yang mengurusi teknis dan operasional di bidang 
perikanan di suatu wilayah, dan juga terlibat dalam ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP).  
ASSP bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN, SEAFDEC, dan negara-negara anggota, 
serta mengakui USAID Oceans sebagai program ASSP yang resmi.  Mitra lainnya adalah termasuk Coral 
Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF); US National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA); Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat; Organisasi Pangan 
dan Pertanian PBB; Tetra Tech ARD; SSG Advisors; Verité dan Pemerintah Swedia.  Mitra USAID 
Oceans memegang peranan penting terkait rancangan dan pelaksanaan kegiatan proyek dengan 
lembaga perikanan dan lingkungan di wilayah yang bersangkutan. 
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