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Bugis, Singapura- Untuk memonitor progress dan informasi capaian implementasi aktivitas yang telah 

dilakukan di tahun 2017, dan mendiskusikan kegiatan/inisiasi untuk yang akan datang, 

SEAFDEC/Sekretariat mengadakan pertemuan informasi staf program  (ISP) untuk anggota department 

SEAFDEC yang berlangsung pada tanggal 10-12 Oktober 2017 yang diantaranya SEAFDEC/Sekretariat, 

TD, AQD, MFRD, MFRDMD, dan IFRDMD. Selain itu, pertemuan tersebut untuk mendorong setiap 

departemen untuk membuat masing masing sistem gudang data (repository system) untuk 

meningkatkan akses publikasi yang telah dibuat oleh SEAFDEC.  

 Pimpinan MFRD (salah satu departemen SEAFDEC yang bertempat di singapura) membuka acara 

dan menyambut semua partisipan yang telah menghadiri pertemuan tersebut dan menyebutkan bahwa 

pertemuan tersebut merupakan kesempatan yang bagus untuk mendiskusikan perkembangan dan arah 

peningkatan sistem gudang data (repository system). 

 Pada pertemuan ini, SEAFDEC/Sekretariat menampilkan 

semua data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan menanyakan 

klarifikasi data ke setiap departemen untuk memastikan bahwa 

data tersebut benar. Setiap salah satu anggota departemen 

SEAFDEC, menampilkan perkembangan website dan sistem 

gudang data (repository system)  yang telah diterapkan yang salah 
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satunya membahas tentang susunan komunitas, sub-komunitas, dan item publikasi yang terdapat di 

dalamnya.  

 Lebih jauh lagi, pertemuan tersebut membahas bagaimana cara meningkatkan akses publikasi, 

dan salah satu nya dengan mengunggah video aktivitas yang telah dilakukan oleh setiap departemen di 

social media seperti facebook, instagram, dan youtube dan mengutamakan menggunakan kata kunci 

“bagaimana” dalam membuat judul suatu video untuk meningkatkan jumlah penonton.  

 Mempertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama SEAFDEC dengan organisasi lainnya, pada 

pertemuan tersebut juga membahas tentang desain kartu perkenalan, perangko, dan kalender SEAFDEC 

beserta jumlah yang perlu dicetak untuk dibagikan ke setiap anggota department SEAFDEC. 

 Di hari terakhir pertemuan, pimpinan MFRD menghadiri pertemuan ISP, dan memperhatikan 

dan mendiskusikan beberapa ulasan yang telah dihasilkan. Selain itu, wakil sekretaris jenderal SEAFDEC, 

memutuskan untuk SEAFDEC/TD sebagai penyelenggara acara ISP berikutnya.  

 


