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SEGARA -  BULETIN TRIWULAN YPL

Di awal tahun baru ini, kami senang dapat membagikan edisi pertama dari buletin 
triwulan terbaru kami. Dalam edisi perdana ini kami ingin mengajak Anda untuk 
menapak tilas dan menyoroti perjalanan YPL selama ini. Edisi mendatang akan 
dibagikan kepada mitra dan para pendukung kami setiap tiga bulan sekali. 
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PENDAHULUAN

TENTANG YPL
Yayasan Pesisir Lestari adalah sebuah organisasi konservasi laut Indonesia yang 
didirikan pada Februari 2019 dengan kantor koordinasi nasional yang berada di Bali. 
YPL berdedikasi untuk mendorong dan memperkuat pendekatan yang dipimpin 
secara lokal untuk konservasi laut dan pengelolaan perikanan di negara kepulauan ini.

Kami mendukung komunitas untuk melindungi dan memulihkan ekosistem di pesisir 
pantai, yang mencakup keanekaragaman hayati dan karbon biru melalui kerjasama 
dengan para nelayan dan perempuan untuk membangun kembali perikanan yang 
menopang mata pencaharian dan budaya pesisir kita. 

Kami bekerja dengan mitra lokal dari seluruh Indonesia dan membangun sebuah 
jejaring yang terdiri dari organisasi lokal yang secara progresif mendukung konservasi 
laut berbasis hak asasi manusia. Kami berdedikasi untuk membagikan apa yang 
kami pelajari dan membangun kapasitas lokal untuk melestarikan lingkungan laut 
Indonesia. 
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JEJARING KAMI
Kami bangga dapat mendukung 16 organisasi mitra, yang kemudian meneruskan dukungan ini ke komunitas-
komunitas di pesisir pantai yang terlibat dalam usaha-usaha konservasi dan manajemen perikanan di 66 desa. 
Jejaring organisasi ini telah tumbuh dengan kuat selama lima tahun terakhir. 

Sebelum YPL didirikan, jejaring mitra ini didukung oleh organisasi mitra internasional kami yaitu Blue Ventures, 
yang bekerja untuk memberikan dukungan atas upaya pelestarian yang dipimpin oleh komunitas di negara lain 
dan selaras dengan pendekatan YPL. 
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SOROTAN DARI KOMUNITAS KONSERVASI

2 0 2 1  F O R U M  M I T R A  T A H U N A N

Pada bulan November kami mengumpulkan perwakilan dari semua organisasi mitra kami di Indonesia, dalam 
pertemuan tatap muka pertama sejak awal merebaknya pandemi Covid-19. Pertemuan selama seminggu di 
Bali itu mempertemukan 40 pemimpin dari 17 organisasi. Para mitra ini secara kolektif mendukung upaya 
konservasi laut dan pengelolaan perikanan di 49 desa, mulai dari Aceh sampai Maluku. Pertemuan ini dihadiri 
oleh rekan-rekan dan perwakilan dari pemerintah, akademisi dan industri perikanan yang berbagi pengalaman 
serta pembelajaran dari berbagai model pengelolaan yang sekarang diadopsi oleh puluhan masyarakat pesisir di 
seluruh Indonesia.

Forum ini direncanakan dan dirancang oleh organisasi peserta, dan mengidentifikasi tiga tema prioritas yaitu: 
peningkatan kapasitas organisasi lokal yang mendukung masyarakat dalam pengelolaan perikanan di Indonesia; 
berbagi pengetahuan dan pengembangan; dan advokasi untuk meningkatkan pengakuan akan peran penting 
yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menjaga sumber daya laut secara berkelanjutan. Sebagai bentuk 
tindak lanjut, setiap tema prioritas dipimpin oleh mitra lokal yang aktif, untuk memastikan keterlibatan 
berkelanjutan jaringan dalam isu-isu prioritas ini. Kami berharap forum ini untuk terus berkembang dan 
memperkuat peran organisasi lokal Indonesia dalam mendukung pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di 
seluruh Indonesia.

K U M P U L  M I T R A

Jejaring antar komunitas adalah prioritas utama YPL, namun pertukaran informasi dan pembelajaran komunitas 
terhambat karena pandemi. Pembatasan perjalanan yang berkepanjangan mengharuskan kami untuk 
menemukan cara baru untuk berbagi pembelajaran ke seluruh jaringan mitra kami yang terus berkembang. 
Kami telah mengembangkan  sebuah wadah pertukaran pengetahuan daring yang dikenal sebagai “Kumpul 
Mitra” yang memungkinkan komunitas dan mitra untuk terus berbagi pengalaman mereka secara virtual selama 
lockdown berlangsung. Sesi Kumpul Mitra ini mendapat tanggapan yang luar biasa dan menerima partisipasi 
lebih dari 400 peserta dalam 12 pertemuan.
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P E R T U K A R A N  P E M B E L A J A R A N  N E L A Y A N

Meskipun adanya aturan pembatasan perjalanan, kami tetap dapat memanfaatkan peluang untuk menyatukan 
komunitas agar berbagi pengalaman mereka tentang pengelolaan perikanan yang dipimpin secara lokal. Selama 
tahun 2021, kami mendukung lima pertukaran pembelajaran komunitas, yang dikenal sebagai ‘Anjangsana 
Mitra’, melibatkan 11 mitra dan 60 peserta dari seluruh Indonesia.

Melalui pelaksanaan Anjangsana Mitra, mitra kami dan komunitas lokal dapat berkumpul dan berbagi kisah 
sukses, tantangan, dan perspektif mereka. Para peserta terdiri dari nelayan, tokoh adat dan para tetua yang 
dihormati, pembeli hasil laut, pemerintah desa dan staf organisasi pendukung di tingkat lokal.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Anjangsana Mitra yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan 
Sumatera di blog Beyond Conservation Blue Ventures (dalam Bahasa Inggris) dengan mengikuti tautan ini. 
Awal tahun lalu, masyarakat Ende, Nusa Tenggara Timur, berkunjung ke Minahasa Utara untuk belajar tentang 
pengalaman masyarakat lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Blog ini menggambarkan beberapa 
pengalaman anggota komunitas dari kunjungan tersebut. Pertukaran pengalaman lain antara komunitas dari 
Maluku dan Sulawesi Tenggara ditampilkan dalam sebuah artikel di Mongabay (dalam Bahasa Inggris), dimana 
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang apa yang terjadi.

https://blog.blueventures.org/en/from-sumatra-to-sulawesi-a-long-journey-to-meet-a-fellow-fishing-community/
https://www.mongabay.co.id/2021/08/28/menjaga-benteng-terakhir-maluku-dengan-tata-kelola-perikanan-berbasis-adat/
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Sejak 2019 kami fokus mengembangkan sistem pemantauan tangkapan perikanan berbasis mobile yang dapat 
membantu masyarakat memahami status stok, dan tanggapan mereka terhadap upaya pengelolaan lokal. 
Sebagai bagian dari pekerjaan ini, kami telah membangun sistem yang sederhana dan kuat untuk mengumpulkan 
data perikanan berbasis masyarakat, menggantikan pemantauan tangkapan berbasis kertas tradisional. Sistem 
pemantauan ini telah diuji coba oleh sepuluh mitra kami di seluruh Indonesia dalam sebuah proyek uji coba. Saat 
ini sudah ada lima mitra yang memutuskan untuk mengadopsi sistem ini untuk memantau hasil tangkapan rutin 
mereka. Pendekatan dengan sistem ini ini akan menghemat waktu dan memungkinkan kami untuk memberikan 
hasil kepada masyarakat dengan cepat.

Foto-Foto: Interpretasi Data dan Sesi Data Umpan Balik Data Komunitas. 

Data yang terkumpul dianalisis dan divisualisasikan menggunakan aplikasi bernama Tableau. Kami bekerja 
dengan mitra dan komunitas kami untuk menginterpretasikan data, dan mengembalikannya ke komunitas 
melalui sesi umpan balik data bersama komunitas yang berlangsung setiap tiga bulan sekali. Dengan bantuan 
mitra lokal kami, masyarakat dapat menggunakan sesi umpan balik data untuk mendiskusikan kemungkinan 
lokasi dan waktu penutupan sementara, mengevaluasi hasil upaya pengelolaan perikanan dan menyesuaikan 
tindakan pengelolaan di masa depan berdasarkan pengalaman.

Foto-Foto: Interpretasi Data dan Sesi Data Umpan Balik Data Komunitas

PEMANTAUAN (MONITORING) PERIKANAN BERBASIS 
MOBILE 

https://public.tableau.com/app/profile/blue.ventures/viz/BlueVentures_ImpactSummary_June2021/ImpactSummary
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KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
Pada bulan Maret, bekerja sama dengan mitra kami LINI dan Sustainable Fisheries Partnership (SFP), kami 
mengadakan diskusi dengan pemerintah untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dari upaya kami untuk 
mendukung pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di seluruh Indonesia. 

Setelah pertemuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung tujuan kami untuk 
menjadikan gurita sebagai perikanan strategis yang akan menjadi prioritas untuk dikelola sebagai bagian rencana 
nasional. Gurita merupakan hasil tangkapan nelayan skala kecil di seluruh Indonesia, dan hasil tangkapan gurtia 
dapat merespon dengan cepat upaya pengelolaan lokal seperti penutupan perikanan sementara. Perikanan 
gurita sering menjadi target pintu masuk pengelolaan perikanan lokal oleh komunitas yang didukung oleh mitra 
YPL. Mendapatkan pengakuan akan pentingnya perikanan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan 
kesadaran dan pengakuan pemerintah terhadap upaya pengelolaan perikanan di tingkat desa.

Di bulan Desember kami menandatangani perjanjian dengan Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) di bawah 
KKP, dalam kemitraan dengan LINI dan SFP untuk penelitian perikanan gurita di Indonesia. Saat ini, kami 
sedang bekerja untuk mengembangkan protokol pemantauan gurita yang disetujui dengan pemerintah untuk 
menganalisis kesenjangan dalam data pemantauan perikanan gurita, dan untuk menyelenggarakan pelatihan 
bagi pelatih (training on the trainers / ToT) tentang pemantauan perikanan gurita bekerja sama dengan BRPL dari 
KKP.

Perwakilan dari Direktorat Masyarakat Hukum Adat (MHA) KKP menghadiri forum mitra kami di bulan 
November untuk bertemu dengan mitra YPL dan membahas beragam model pengelolaan perikanan lokal yang 
sedang berlangsung di berbagai konteks, provinsi, dan yurisdiksi yang berbeda. Ini merupakan pencapaian yang 
penting untuk mengakui wilayah laut yang dikelola secara lokal (locally-managed marine areas atau disingkat 
menjadi LMMA) sebagai bagian dari strategi pengelolaan tata ruang laut.

MITRA KAMI
Y A Y A S A N  M I T R A  I N S A N I

Kami sangat senang untuk memperkenalkan Yayasan Mitra Insani (YMI), salah satu mitra 
terbaru kami sejak Juli 2021. YMI adalah organisasi lingkungan lokal yang berbasis di Kabupaten 
Indragiri Hilir di Pulau Sumatera. Bekerja untuk mendukung masyarakat yang bergantung pada 
hutan bakau, YMI memiliki pendekatan yang dipimpin secara lokal untuk inisiatif pelestarian 

dan memanfaatkan pengetahuan lokal dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan bakau dalam 
merancang dan mengembangkan upaya konservasi.

Pendekatan partisipatif YMI mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan 
sumber daya pesisir, mulai dari pelatihan pemantauan perikanan kepiting bakau, hingga penguatan tata 
kelola asosiasi pengelola hutan tingkat desa. Kerjasama kami dengan YMI selama tiga tahun ke depan akan 
mengembangkan dan mengintegrasikan rencana pengelolaan hutan dan perikanan berbasis masyarakat untuk 
membantu menjaga kawasan hutan bakau yang sangat penting.

http://mitrainsani.or.id/
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PEMIMPIN DI GARDA TERDEPAN
Mursiati (Nusi) adalah penggerak FORKANI, organisasi lingkungan berbasis masyarakat 
di kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setelah lulus dari Universitas Haluoleo 
Sulawesi, Nusi kembali ke desa asalnya di pulau Kaledupa, dimana ia bergabung dengan 
FORKANI di tingkat lokal pada tahun 2007. Dikenal karena dinamisme dan kreativitasnya, 
Nusi membawa semangat dan bakat kreatif untuk memotivasi keterlibatan masyarakat 
yang telah membantu membuat gelombang dalam konservasi laut di seluruh Kepulauan 
Wakatobi, dan membawa perhatian dunia pada perjuangan konservasi laut Pulau Kaledupa.

Sejak 2016, Nusi telah mempelopori upaya untuk memperkuat praktik-praktik pengelolaan 
perikanan tradisional di Kaledupa dan area yang lebih luas. Upaya tersebut termasuk 
pembuatan penutupan penangkapan ikan sementara di lokasi baru untuk melindungi 
perikanan skala kecil yang dalam kondisi kritis. Melalui pertukaran pembelajaran dan 
dukungan kepada organisasi di seluruh Indonesia, Nusi telah menjadi advokat terkemuka 
untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi laut. Model yang 
dipeloporinya di Kaledupa kini direplikasi oleh komunitas dan organisasi lokal di 35 lokasi di 
seluruh Indonesia.

Nusi telah menulis buku tentang pelestarian ekosistem laut, termasuk padang lamun, 
yang telah menjadi sumber belajar berharga di sekolah-sekolah di seluruh wilayah. Pada 
tahun 2019, Blue Ventures menampilkan karya Nusi tentang membangun kepercayaan 
diri melalui komunikasi dengan komunitas di blog. Pada tahun 2019, karya Nusi juga 
membuatnya terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan Women Earth Alliance. 
Pada Januari 2021, Nusi menjadi pembicara di acara Blue Ventures yang bertajuk Toko Telo 

T I M  Y P L

Indah Rufiati - Fisheries Lead
Indah telah menghabiskan delapan tahun terakhir mendedikasikan waktunya untuk bekerja 
dengan komunitas nelayan skala kecil di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. 
Sebagai pemimpin perikanan YPL, Indah bekerja bersama masyarakat untuk memberikan 
bantuan teknis dalam pemantauan dan pengelolaan perikanan. Karyanya berfokus pada 
pengembangan kemitraan strategis dengan nelayan, pemerintah, LSM, dan sektor swasta 
untuk meningkatkan keberlanjutan perikanan skala kecil. Indah juga seorang seniman, dan 
kecintaannya pada lingkungan laut menginspirasi lukisannya (lihat halaman berikutnya).

YPL adalah sebuah tim aktif yang terdiri dari 19 konservasionis Indonesia, berasal dari berbagai latar belakang 
yang mencakup perikanan, hukum, hak asasi manusia, konservasi, dan logistik. Setiap kuartal kami akan 
memperkenalkan anggota baru dari tim kami.

https://blog.blueventures.org/en/building-confidence-through-communication/
https://blog.blueventures.org/en/building-confidence-through-communication/
https://womensearthalliance.org/
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Lugas Hakim − Monitoring and Evaluation Lead
Lugas memiliki semangat untuk bekerja dengan organisasi dan komunitas lokal dan 
memimpin pekerjaan YPL untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi. Saat 
dia tidak bekerja, Lugas gemar bermusik, jadi jika Anda membutuhkan seseorang untuk 
bernyanyi atau menari, jangan ragu untuk menghubungi Lugas.

Maman Cornsmith − Health, Environment and Gender Coordinator
Sebagai seorang yang antusias dan profesional dalam pembangunan pedesaan, Maman 
memimpin pekerjaan YPL untuk memperkuat pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk 
konservasi laut melalui pemograman kesehatan lingkungan, pengarusutamaan gender dan 
inklusi keuangan dengan masyarakat pesisir pantai. Maman juga menaruh perhatian khusus 
pada isu-isu terkait kesetaraan-keanekaragaman-inklusi, desain dan manajemen program 
partisipatif, dan kemitraan lintas sektor untuk pembangunan dan konservasi.

Dr. Tukul Rameyo Adi, MT
Seorang ilmuwan multidisiplin dari ilmu sosial dan ekologi, Dr. Tukul Rameyo Adi 
bergabung sebagai dewan pembina YPL pada November 2021. Ia telah bekerja untuk 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai penasihat Menteri untuk isu Sosial-
Antropologi sejak 2017. Sebelumnya ia memimpin Pusat Penelitian untuk Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 
Beliau juga pernah memimpin Pusat Studi Maritim di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), 
menjabat sebagai Presiden IMFISERN (Indonesia Marine and Fisheries Socio-Economic 
Research Networks) 2016-2020, dan sebagai penasehat Maritim Muda Indonesia dan 
Perkumpulan Wangsamudra.

D E W A N  P E M B I N A

Dina Kosasih
Dengan latar belakang bekerja untuk perusahaan rintisan di analitik data besar, kecerdasan 
buatan, dan layanan perusahaan marketplace, Dina memiliki pengalaman luas dalam 
mendukung organisasi dan perusahaan rintisan yang inovatif melalui pertumbuhan, 
dengan minat khusus dalam memecahkan tantangan sistemik di sektor perikanan dan 
limbah plastik. Dina saat ini memimpin Open Innovation Hub (OiHub), yang bekerja untuk 
membantu organisasi memecahkan tantangan bisnis, sosial, dan keberlanjutan.

Tim kami diawasi oleh dewan pelindung, yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi dan memberikan 
pengawasan strategis.
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Pada bulan November komunitas Maurongga di Flores melakukan penutupan perikanan 
sementara pertama di tiga lokasi dan ditampilkan dalam artikel ini oleh. Publiknnt. 

Pada bulan Agustus, nelayan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur seperti Arubara, 
Tetandara dan Maurongga mengunjungi masyarakat di Minahasa Utara untuk lokakarya 
pengelolaan perikanan gurita, yang membuat mereka membentuk kelompok kerja LMMA 
baru. Kisah sukses ini diceritakan dalam artikel Mongabay ini.

Artikel yang dimuat di Antara Sulteng ini merayakan keberhasilan penutupan perikanan 
selama tiga bulan oleh Desa Uwedikan di Sulawesi Tengah.

Dalam artikel untuk Sangalu ini, Nurain Lapolo, direktur JAPESDA, mengeksplorasi manfaat 
bekerja sama dengan komunitas untuk membuat penutupan perikanan.

Artikel oleh Zonautara ini mendokumentasikan peningkatan jumlah tangkapan setelah 
beberapa penutupan perikanan sementara dilakukan di Rumah Boboca, kawasan konservasi 
laut yang mapan.

YPL DALAM SOROTAN MEDIA

M E N G E N A N G  N I S A

Nisa Syahidah
Terlepas dari pertumbuhan dan kemajuan yang kami capai pada tahun 2021, tahun ini 
kami juga mengalami kesedihan mendalam bagi keluarga YPL setelah kematian tragis 
rekan kami Nisa Syahidah pada bulan November. Nisa adalah manajer komunikasi YPL dan 
bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pengalaman masyarakat dalam upaya-
upaya konservasi laut. Kami mengingat Nisa atas kontribusinya yang luar biasa terhadap 
misi kami, dan khususnya semangat serta kreatifitasnya. Semangatnya untuk mendukung 
pengisahan cerita yang penuh kasih dan berpusat pada manusia membuat dampak besar 
dalam berbagi pengalaman komunitas yang terlibat dalam konservasi laut di seluruh 
Indonesia.

Barakalla Robyn
Barakalla adalah Business Development and Partnership Lead untuk Earthworm Foundation 
yang berkarya untuk rantai pasokan yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang 
bertanggung jawab, pertanian regeneratif, dan mata pencaharian berbasis komunitas 
setempat. Dengan gelar ilmu lingkungan dari Universitas Teknologi Sydney dan Universitas 
Gadjah Mada, Barakalla sebelumnya memegang peran sebagai Climate Mitigation & 
Adaptation Director di Conservation International, dan direktur Blue Carbon Science untuk 
wilayah Asia Pasifik. Barakalla juga memegang peran senior di Low Carbon Development 
Program and Sustainable Ocean Initiative dari World Resources Institute.

https://publikntt-news.com/bersama-tana-nua-flores-nelayan-maurongga-tutup-areal-tangkapan-gurita/
https://www.mongabay.co.id/2021/08/29/penutupan-sementara-areal-penangkapan-gurita-di-perairan-ende-ada-apa/
https://sulteng.antaranews.com/berita/231165/tutup-3-bulan-hasil-tangkap-nelayan-gurita-di-banggai-meningkat
https://sulteng.antaranews.com/berita/231165/tutup-3-bulan-hasil-tangkap-nelayan-gurita-di-banggai-meningkat
https://www.sangalu.com/daerah/pr-83940405/japesda-dan-masyarakat-tutup-sementara-lokasi-penangkapan-gurita-di-desa-uwedikan-banggai?page=all
https://zonautara.com/2021/09/15/mengenal-rumah-boboca-konservasi-berbasis-masyarakat/
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Pada bulan Oktober, sebuah workshop tentang pengelolaan ekosistem bakau yang berbasis 
komunitas yang kami selenggarakan di Indragiri Hilir diliput oleh berita lokal. 

Sebagai bagian dari perayaan Hari Gurita Sedunia, outlet berita Tempo menyoroti perayaan 
tahunan kami untuk Pekan Gurita Sedunia. Mitra kami JARI dan komunitas Poto Tano 
di Sumbawa Barat merayakan Hari Gurita Sedunia pada bulan Oktober melalui kegiatan 
seminggu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengelola perikanan di 
karang lokal secara berkelanjutan yang disebut ‘Pekan Gurita’. 

Lensa Timur menampilkan kerjasama kami dengan Yayasan Tananua untuk meningkatkan 
pengelolaan perikanan dan perlindungan laut di wilayah Ende, Flores.

Blue Ventures juga menyoroti keberhasilan pertukaran pembelajaran komunitas kami yang 
dihadiri oleh perwakilan dari Yayasan Akar, Yayasan LINI dan Yayasan KALI di blog ini.

Budi Susanto merefleksikan kerja enam komunitas Indonesia yang bekerja sama untuk 
melestarikan hutan bakau mereka di Kubu Raya, Sumatera di blog milik Blue Ventures.

Upaya kami dalam melatih anggota komunitas untuk mencatat hasil tangkapan tangkapan 
mereka ditampilkan dalam blog ini yang mengeksplorasi bagaimana kami membantu 
transisi komunitas dari pengumpulan data berbasis kertas ke pemantauan berbasis mobile.

Dan blog Blue Ventures ini mengeksplorasi bagaimana Desa Darawa di Sulawesi Tenggara 
telah bergeser dari praktek penangkapan ikan yang merusak menjadi pemimpin dalam 
konservasi berbasis komunitas.

Karya kami telah menginspirasi LSM lain di wilayah tersebut. Yayasan Konservasi Laut (YKL) 
kini bekerja sama dengan para nelayan di Langkai dan Pulau Lanjukang untuk membantu 
mereka mengelola perikanan gurita mereka secara berkelanjutan.

https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-111482051/lokakarya-pembangunan-desa-pro-mangrove-di-kabupaten-indragiri-hilir
https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-111482051/lokakarya-pembangunan-desa-pro-mangrove-di-kabupaten-indragiri-hilir
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