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I. PENDAHULUAN 

 
a. Dasar Pelaksanaan 

Sejak berdiri pada tahun 1967, SEAFDEC telah melakukan program yang 
meliputi aspek penelitian, pelatihan dan penyebaran informasi. Untuk 
menyelaraskan kegiatan penelitian yang didanai oleh Japan Trust Fund yang 
dilakukan oleh Sekretariat SEAFDEC dan Departemennya perlu dilakukan 
penyamaan persepsi seluruh penanggung jawab kegiatan. 
 
Dalam rangka harmonisasi kegiatan tersebut SEAFDEC melaksanakan 
pertemuan ini untuk pemaparan dari masing-masing departemen. Kegiatan 
penelitian tersebut akan dilaksanakan pada 2020-2024  yang dibiayai oleh Japan 
Trust Fund VII. Setelah dilakukan pemaparan, dan mendapatkan komentar dari 
masing-masing peserta maka penanggung jawab kegiatan diharuskan 
memperbaiki naskah sebelum disampaikan pada negara-negara anggota 
SEAFDEC, dan akhirnya akan mendapatkan persetujuan untuk menerima dana 
tersebut. 

 
b. Tujuan Kegiatan 

 
Tujuan dari pertemuan ini adalah: 
1. Mengorganisasikan kegiatan riset yang tersebar di seluruh department yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai JTF secara 
fleksibel dan efektif. 

2. Mengevaluasi kegiatan riset secara obyektif  
3. Untuk lebih memanfaatkan sumber daya manusia di department tersebut 

dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu melakukan 
penyebaran teknologi hasil penelitian 

 
 

c. Waktu Pelaksanaan 
 

Dilaksanakan pada 31 Oktober 2017, bertempat di Hotel Jasmine City, 
Bangkok, Thailand. Perjalanan dari Palembang menuju Bangkok dilakukan pada 
tanggal 30 Oktober 2017 dan perjalanan pulang dari Bangkok kembali ke 
Palembang pada tanggal 1 November 2017. 

 
 
 
 
 



II. HASIL PELAKSANAAN 
 
a. Pelaksanaan Kegiatan 

 
Kegiatan ini dihadiri oleh: 
- Secretariat: SG, DSG dan senior officials; 
- TD: Diwakili oleh Chief, Deputy Chief, Project Leader masing-masing kegiatan; 
- MFRD, AQD, and MFRDMD: Masing-masing diwakili oleh Chief dan Deputy Chief;  
- IFRDMD: diwakili 2 peneliti.     
Pada pertemuan ini IFRDMD menyampaikan 2 proposal kegiatan penelitian yang 
berjudul: 
1. Management scheme of inland fisheries  yang masuk ke dalam Pillar 1: 

Establishment/maintenance of discipline, including countermeasures against 
IUU 

2. Sustainable utilization of Anguillid eel yang masuk ke dalam Pillar 2: 
Conservation and management of aquatic resources and ecosystem. 

Bahan paparan terlampir pada Lampiran 2 dan 3. 
 

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 
Adapun agenda acaranya adalah sebagai berikut: 
1  Pembukaan Pertemuan 2  Adopsi Agenda  3 Tujuan Penelitian 4  Penyampaian pendapat/ide/saran dari member countries dan department kepada JTF 

- Prioritas kegiatan JTF7  
- Hasil-hasil yang telah dicapai  
- Lain-lain 5 Kebijakan dasar dari JTF dan kerangka pikir 6  Penyampaian oleh masing-masing department: JTF7 project proposals - SEC - TD - MFRD - AQD - MFRDMD - IFRDMD 7 Mekanisme pengelolaan JTF7  
- Numerical indicator 
- Annual review 
- Modification on project document format 
- Others 8  Komentar masing-masing kegiatan dan rekomendasi  9 Diskusi 10 Penutupan Pertemuan 



Pada pertemuan ini kegiatan IFRDMD mendapatkan masukan untuk 
memperbaiki proposal, dan hasil perbaikan tersebut dapat dilihat pada 
Lampiran 4 dan 5. 
 
 

c. Manfaat Kegiatan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan 
 
Kontribusi dari perikanan perairan umum daratan telah diketahui sangat 
penting untuk ketahanan pangan, kelangsungan kehidupan penduduk yang 
bermukim di sekitarnya dan kemajuan ekonomi suatu Negara. Sebagai bentuk 
kepedulian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sangat 
mendukung berdirinya IFRDMD sebagai salah satu departemen dari SEAFDEC 
yang khusus menangani perikanan perairan umum daratan. Dengan adanya 
kegiatan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh manfaat dengan 
menambah dana untuk kegiatan penelitian untuk mendukung memperoleh 
manfaat secara ilmiah dari perikanan perairan umum daratan dan dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama yang bergantung kehidupannya 
kepada kegiatan perikanan di perairan umum daratan.  
 
  

III. PENUTUP 
 
Dari kegiatan ini dapat disampaikan bahwa: 
1. Setiap departemen telah menyampaikan rencana penelitian masing-masing 

dan strategi pencapaiannya;   
2. Akan diperbaiki kembali draft document masing-masing kegiatan sesuai 

dengan masukan dan saran dari peserta; dan 
3. Sebagai wadah komunikasi bagi peneliti dan penanggung jawab kegiatan 

penelitian dari departemen SEAFDEC, pertemuan ini sangat membantu 
membuka wawasan dan kreatifitas setiap peserta dalam rangka 
meningkatkan kegiatan masing-masing departemen. 

 
 



Lampiran 1. Foto kegiatan 
  

   
 

 
 

  
 

 
  

 



Lampiran 2.  Bahan Paparan dari IFRDMD: SUSTAINABLE UTILIZATION OF ANGUILLID EEL 
 

 



  

 



 

  



 

  



  



Lampiran 3.  Bahan Paparan dari IFRDMD: MANAGEMENT SCHEME OF INLAND FISHERIES  

  



  

 



  

 



  

 



Lampiran 4:  Lembaran proposal yang telah diperbaiki: MANAGEMENT SCHEME OF INLAND FISHERIES 

 



Lampiran 5:  Lembaran proposal yang telah diperbaiki: SUSTAINABLE UTILIZATION OF ANGUILLID EEL  



Lampiran 6: Passport Pelaksana Tugas  

  

        


