
Fisheries Improvement Program  
(Program Perbaikan Perikanan) 
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Kenapa harus ada perbaikan perikanan? 

 Stok perikanan dunia secara stabil mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Diprediksikan apabila tidak ada 
perbaikan pada pengelolaan perikanan dunia, pada tahun 2050 stok ikan di laut akan habis 



Kenapa harus ada perbaikan perikanan? 

1. Semakin banyak kapal penangkapan ikan 

2. Alat tangkap semakin canggih 

3. Permintaan akan ikan semakin tinggi 

4. Ukuraan ikan yang ditangkap semakin kecil 

5. Nelayan menagkap ikan semakin jauh 

6. Semakin sedkikt jumlah ikan yang ditangkap 

7. Dst.. 



 



Ada 3 Prinsip MSC  Menuju Perikanan 
Berkelanjutan: 
Prinsip 1: Keberlanjutan Stok 

• Kegiatan perikanan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan over-fishing atau 
pengurangan populasi, dieksploitasi dan untuk populasi yg hampir habis. Perikanan harus 
dilakukan dengan cara yang terbukti mengarah pada pemulihan sumberdaya perikanan. 

 

Prinsip 2: Dampak terhadap ekosistem 

• Operasi perikanan harus menjaga struktur, produktivitas, fungsi dan perbedaan ekosistem 
(termasuk habitat dan yang berhubungan didalamnya dan spesies yang terkait) tergantung pada 
jenis perikanannya. 

 

Prinsip 3: Efektifitas pengelolaan 

• Perikanan mengarah pada sistem manajemen yang efektif yang menghormati hukum lokal, 
nasional dan standar internasional serta kerangka kerja kelembagaan dan menggabungkan 
operasional yang memerlukan penggunaan sumber daya yang akan bertanggung jawab dan 
berkelanjutan 

 



 



FIP (Fisheries Improvement Project/Program) 

• Konsep FIP diperkenalkan oleh setifikasi MSC 

• MSC adalah Marine Stewardship Council sebuah sertifikat ecolabel 
Internasional yang memastikan setiap produknya berkelanjutan 

• FIP merupakan alat yang digunakan dalam merencanakan perbaikan 
perikanan 

 



Bagaimana FIP Bekerja? 

 

Partisipasi 
Para pihak 

Deklarasi 
Komitmen 

Tujuan dan 
Manfaat 

Rencana 
Kerja 

Pelaporan 
Kemajuan 
Berkala 
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Kegiatan-kegiatan MDPI 

• Data Collection 

• Vessel registration 

• Traceability system 

• Fair Trade Certification 

• Pendampingan Kelompok Nelayan 

• Mendukung POKMASWAS 

• Mendukung pendaftaran rumpon 

• DMC 

• Fish handling training 

• Cruiseship: data report per fishermen, movie night 

• Diskusi Santai tentang Perikanan Berkelanjutan 

• Vessel tracking, Spot Trace 

• Camera on boat: Time-lapse camera (Brino) and Flyware  

• I-fish app  electronic I-fish 

• Supplier App 

• I-fish database 

• Training MDPI staff 

• Penguatan data Industri 

• Mendukung KKP dalam Pengembangan Harvest Strategy 

• Penyedian buku panduan identifikasi, protocol 

• Update kegiatan ke DKP 

• Fisher champion 

• Training safety at sea 

• Pendampingan Mahasiswa Magang dan PKL 

• Verifikasi dan validasi data 

 

 



Terima Kasih 


