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Senin, 6 Maret 2017, bertempat di ruang Training Centre, SEAFDEC 

Training Department (TD) Pra Phradaeng, Provinsi Samut Prakarn -

 Thailand telah dilaksanakan acara Workshop on Establishment of 

Institutional Reposotory of SEAFDEC Secretariat and Department. 

Acara yang berlangsung selama empat hari ini diikuti peserta 

sebanyak 19 orang, diantaranya tujuh (7) orang dari SEAFDEC 

SECRETARIAT, lima (5) orang dari Training Department (TD), tiga (3) 

orang dari Aqua Qulture Department (AQD), dua (2) orang dari 

Marine Fishery Resources Development and Management Department (MFRDMD), dan dua (2) orang 

dari Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD)   dan dibuka 

langsung oleh Mr. Isao Koya, Assistance Project Manager for the Japanese Trust Fund Programs. 

Didalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakn ini sangat penting untuk 

kemajuan penyimpanan data department SEAFDEC agar dapat dengan mudah diakses dan diharapkan 

dapat mengintegrasikan data masing-masing department SEAFDEC menjadi satu kesatuan agar informasi 

tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara global.  

 

Pada saat acara berlangsung, narasumber dari AQD menjelaskan secara runtun konsep repostiroy akan 

diberlakukan di semua department SEAFDEC agar semua data yang terupload di website repository dapat 

terindex di google beserta cara pengaplikasiannya dan dapat diterjemahkan ke dalam 5 bahasa yaitu 

bahasa, melayu, Filipina, thai, dan bahasa inggris. AQD juga menyebutkan bahwa terdapat suatu system 

yang bernama Aquatic Sciences and Fisheries Abstract (ASFA) yang merupakan sebuah system informasi 

data publikasi yang banyak digunakan oleh organisasi internasional yang telah dikenal oleh semua negara 

dalam mempublikasikan data penelitiannya dan hal ini perlu diterapkan juga pada department SEAFDEC 

lainnya guna memperluas jaringan publikasi agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat global.   

 

Penutupan acara dilakukan pada hari kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Kom Silapajarn selaku Secretary-

Genereal and Chief of SEAFDEC/TD. Beliau menyampaikan bahwa setiap department SEAFDEC harus 

memiliki domain repository masing-masing agar tidak membebani kapasitas server SEAFDEC Secretariat. 

Selain itu beliau juga menyampaikan akan ada pertemuan berikutnya untuk membahas tentang ASFA.  

 


