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Pendahuluan 

Untuk memonitor progress dan capaian informasi aktivitas yang telah dilakukan oleh SEAFDEC beserta 

seluruh departemennya, SEAFDEC telah merancang template untuk menampung informarsi tersebut 

sejak di tahun 2006 dan telah dilakukan beberapa kali perubahan agar infromasi yang ditampilkan lebih 

detail. Hasil pertemuan ISP ke-18 yang dilakukan pada tanggal 10-12 Oktober 2017, mendapatkan hasil 

bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada template tersebut sebaiknya perlu dibahas pada awal tahun 

2018 untuk memantau progress dari implemenasi strategi informasi. Selain itu pertemuan ISP ke-18 juga 

menorehkan hasil bahwa “Notes for Editing SEAFDEC Documents” perlu ada beberapa pembaruan dan 

perubahan. Lebih jauh lagi, sebagai tindak lanjut dari hasil job training harmonisasi website SEAFDEC 

beserta seluruh departemennya yang telah dilakukan pada 18-22 Desember 2017. 

 

 



Tujuan: 

1. Meninjau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan template untuk memantau progress implementasi 

strategi informasi untuk meningkatkan visibilitas SEAFDEC dan komunikasi 

2. Meninjau “Notes for Editting SEAFDEC Documents” 

3. Untuk membahas kemajuan yang telah dibuat dalam menindaklanjuti saran dari hasil 

pertemuan ISP ke-18 seperlunya 

Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Pertemuan diadakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 23-27 April 2018 

Pelaksana kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan oleh Arya Nugraha yang merupakan staff dari “Technical Service Section” 

Tentative schedule 

Tanggal Kegiatan Keterangan 

23 April 2018 Perjalanan dari Palembang ke Bangkok, Thailand  

24 April 2018  Pembukaan 
 Membahas indicator untuk memantau 

implementasi strategi informasi untuk 
meningkatakn visibilitas dan komunikasi 
SEAFDEC 

 Secretary-general 
SEADEC 
 

25 April 2018  Membahas indicator untuk memantau 
implementasi strategi informasi untuk 
meningkatakn visibilitas dan komunikasi 
SEAFDEC 

 Membahas “Notes for Editting SEAFDEC 
Documents” 

 

26 April 2018  Membahas “Notes for Editting SEAFDEC 
Documents” 

 Membahas harmonisasi website SEAFDEC 
 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 
 Penutupan 

 

27 April 2018 Perjalanan pulang dari Bangkok, Thailand ke 
Palembang, Indonesia 

 

 

 

 

 

 



Hasil Kegiatan 

 Telah merubah beberapa format tempalate untuk memantau implementasi strategi informasi untuk 

meningkatkan visibilitas dan komunikasi SEAFDEC menjadi lebih spesifik dan akan digunakan untuk 

pertemuan ISP ke-19. Draft laporan perubahan template terlampir 

 Sehubungan dengan pemantauan jumlah kutipan publikasi yang bersifat teknis, disepakati bahwa 

segera setelah Sekretariat dan semua departemen menyelesaikan sistem repository masing-masing, 

agar semua kutipan dapat dipantau. Dalam hal ini, Sekretariat SEAFDEC dan AQD akan membahas 

langkah-langkah yang diperlukan untuk memantau jumlah kutipan dari repository dan kemudian 

menginformasikan Departemen lain pada aspek ini. 

 Telah melakukan beberapa perubahan pada “Notes for Editting SEAFDEC Documents” yang perlu 

untuk ditinjau oleh seluruh departemen SEAFDEC, dan masih memberikan kesempatan jika terdapat 

beberapa saran untuk perlu dilakukan perubahan lagi hingga tanggal 16 Mei 2018 dan hasilnya akan 

dibahas lagi pada pertemuan ISP ke-19 akan datang. Draft laporan perubahan terlampir 

 Header website SEAFDEC akan menggunakan latar belakang warna putih dan menyebutkan nama 

lengkap departemen dan nama singkatnya 

 Logo SEAFDEC akan menggunakan Hex Code #3c92b3 

 Menu laporan internal perlu dipindahkan posisinya, tidak cocok jika ditempatkan di bagian menu 

atas 

 Perlu ada menu kalender untuk menginformasikan kegiatan yang akan datang dan telah dilaksanakan 

oleh IFRDMD 

 Website IFRDMD perlu memasukkan materi teknis untuk membuat pengunjung website lebih 

tertarik 
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