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THE OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP  
(USAID Oceans)

KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA 
Kemitraan Publik-Swasta memanfaatkan keahlian, sumber daya dan 
kepentingan pemerintah dan industri atau organisasi yang dioperasikan 
secara pribadi untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan

Dalam USAID Oceans, kemitraan publik-swasta dikembangkan untuk mengatalisasi inisiatif  lintas 
sektor yang mendukung kemajuan dokumentasi dan penelusuran penangkapan (DPP), pengelolaan 
perikanan dan kesejahteraan manusia.

Beberapa manfaat kemitraan publik-swasta meliputi:
• Meningkatkan mobilisasi sumber daya;
• Distribusi risiko dan manfaat;
• Meningkatkan skalabilitas;
• Meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan perdagangan di antara para pemangku kepentingan;
• Mengurangi “silo” operasional”; dan
• Keberlanjutan dan dukungan yang lebih besar. 

TANTANGAN
Perikanan Asia Tenggara semakin ditantang untuk meningkatkan protokol DPP, lebih berkelanjutan 
mengelola sumber daya perikanan mereka dan mengatasi masalah kesejahteraan manusia yang serius 
untuk memastikan bahwa perikanan mereka dapat terus menjadi makmur. Perikanannya beroperasi 
dalam lansekap multifaset dengan sumber daya lintas garis batas, berbagai peraturan dan rantai pasok 
yang kompleks. Tantangan yang rumit ini membutuhkan partisipasi pemerintah regional, nasional dan 
lokal, bersama dengan industri dan organisasi swasta. 

PENDEKATAN USAID OCEANS
TUntuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas  dala rantai pasok makanan 
laut dan pertempuran ilegal, penangkapan 
ikan yang tidak dilaporkan dan tidak 
berkelanjutan, USAID Oceans 
melibatkan berbagai macam 
stakeholder perikanan untuk 
membentuk kemitraan terbaru 
antara pemerintah, lembaga 
regional dan sektor swasta.
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THE OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP  
(USAID Oceans)

USAID Oceans bertujuan untuk membentuk kemitraan yang mendukung rancangan dan penerapan 
situs pembelajaran dokumentasi pendeteksian dan sistem penelusuran, meningkatkan kelestarian 
perikanan dan mengatasi ketidakadilan kesejahteraan manusia di sektor ini. Untuk mencapai tujuan ini, 
USAID Oceans mendukung:

DUKUNGAN INDUSTRI DAN PARTISIPASI.  USAID Oceans mengembangkan kemitraan 
strategis, berbasis market  yang memanfaatkan keahlian teknis industri, posisi pasar dan 
kapasitas untuk melibatkan mitra pemerintah nasional dan lokal. Mengembangkan kemitraan 
dalam industri makanan laut mendasari sistem DPP yang didukung oleh Oceans USAID dalam 
realitas regional dan internasional industri makanan laut, sambil memperkuat skalabilitas sistem 
dan keberlanjutan. Melibatkan pembeli, industri, dan organisasi LSM sangat penting untuk 
memotivasi pemasok untuk mengadopsi dan menskalakan DPP dan membangun forum untuk 
dialog industri umum tentang standar dan persyaratan keterlacakan.

KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG. USAID Oceans melibatkan organisasi pengembangan, 
yayasan, dan mitra lain untuk memanfaatkan pendanaan sektor publik dan swasta yang dapat 
lebih jauh melakukan investasi dalam inisiatif  penelusuran. Bank, investor dampak dan lembaga 
keuangan lainnya dapat memberikan mekanisme investasi dan pendanaan yang berkelanjutan 
untuk mengatasi hambatan biaya dan mendukung adopsi sistem yang lebih luas.

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI CANGGIH. USAID Oceans bermitra dengan penyedia 
teknologi untuk memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan inovasi penelusuran untuk 
memastikan sistem DPP yang didukung USAID Oceans dikembangkan dan diimplementasikan 
dengan konektivitas, pengambilan data, dan kemampuan transmisi terbaik yang tersedia.

PEMBANGUNAN KAPASITAS. USAID Oceans sangat percaya bahwa kemitraan yang 
kuat adalah fondasi dari setiap proyek dokumentasi dan ketertelusuran tangkapan dan 
dengan demikian melibatkan agen perikanan nasional untuk membangun kapasitas mereka 
dalam mengembangkan strategi kemitraan, mengidentifikasi kemitraan bernilai tinggi dan 
melaksanakan perjanjian kemitraan untuk tujuan nasional dan lokal lebih lanjut.

USAID Oceans terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan kemitraan 
antara pemerintah nasional dan lokal, organisasi antar pemerintah, asosiasi perikanan, perusahaan 
produk laut dan teknologi, kelompok nelayan, LSM dan lain-lain berikut:

Pelajari lebih lanjut seafdec-oceanspartnership.org atau hubungi kami di info@oceans-partnership.org.


