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Rare

Rare adalah organisasi perubahan perilaku terdepan dalam konservasi. Rare mengkhususkan diri dalam

mengidentifikasi solusi lokal yang telah terbukti dan bekerja dengan mitra serta komunitas di seluruh

dunia untuk membawa solusi ini ke skala regional dan nasional.

Fish Forever

Fish Forever adalah sebuah solusi yang diprakarsai oleh komunitas Rare untuk merevitalisasi habitat laut

pesisir, seperti terumbu karang, bakau, dan lamun; melindungi keanekaragaman hayati; dan

mengamankan mata pencaharian rumah tangga nelayan dan masyarakatnya. Solusi ini menggunakan

pendekatan inovatif untuk menjawab persoalan penangkapan ikan berlebihan di pesisir — dengan

memberdayakan masyarakat melalui hak yang jelas, tata kelola yang kuat, kepemimpinan lokal, dan

pengelolaan partisipatif — yang melindungi habitat ikan yang penting dan mengatur aktivitas

penangkapan ikan.
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1 Tujuan dan Kerangka Kerja

Fish Forever adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan proses partisipatif berbasis
komunitas menggunakan informasi ilmiah untuk merancang akses terkelola dan kawasan
lindung laut (Managed Access + Reserve/MA+R) bagi perikanan pesisir multi-spesies di negara
berkembang. Tujuan Fish Forever adalah memungkinkan pengelolaan perikanan pesisir yang
efektif dalam konteks ekosistem dan sosial ekonomi. Artinya, perlindungan lingkungan dan
penggunaan aset alam secara berkelanjutan terkait langsung dengan pembangunan ekonomi
lokal yang tangguh yang menopang kesejahteraan dan kemakmuran jangka panjang masyarakat
pesisir.

Fish Forever 2.0 (FF2.0) telah berkembang dari strategi awal yang diterapkan di 2012 menjadi
pengujian pembentukan MA+R dengan komunitas lokal yang berbeda menggunakan
pendekatan kampanye Rare's Pride ebagai mekanisme penyampaian kunci di 2017. Strategi saat
ini dari 2018 hingga 2022 adalah menggerakkan program kepada implementasi MA+R yang
lebih besar di seluruh perairan pesisir pada tingkat sub-nasional (provinsi). Strategi ini
didasarkan pada tiga pilar yang menghubungkan aktivitas penting pada pengelolaan berbasis
komunitas, kebijakan dan tata kelola, keuangan campuran (blended finance), dan dengan
prinsip penghubung adopsi perilaku:

● Pengelolaan Berbasis Komunitas - perikanan pesisir yang dikelola secara efektif melalui

kawasan akses yang dikelola dengan jaringan lindung laut yang terjaga sepenuhnya

● Kebijakan dan Tata Kelola - lingkungan pendukung yang memberikan prioritas dan preferensi

kepada masyarakat lokal untuk mengakses dan mengelola perikanan pesisir mereka.
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● Keuangan Campuran - mekanisme keuangan berkelanjutan dari sumber publik dan swasta

untuk mendukung biaya reformasi dan mempertahankan pengelolaan perikanan pesisir

yang efektif dalam skala besar.

● Adopsi Perilaku - perilaku baru dan norma sosial untuk membangun kepedulian lingkungan

yang berpusat pada manusia melalui integrasi rancangan pelaksanaan program yang

berwawasan perilaku dan pemasaran sosial.

Tiga pilar strategi FF2.0 saling bersinggungan untuk membangun kerangka kebijakan yang
memungkinkan dan undang-undang yang sesuai, mengisi kesenjangan kapasitas dan data untuk
menetapkan dan mengelola wilayah MA+R yang efektif dan membuka mekanisme pembiayaan
baru untuk mendukung transisi ke perikanan pesisir berkelanjutan dalam skala besar. Adopsi
perilaku merupakan inti dari strategi Fish Forever karena kesuksesannya membutuhkan adopsi
perilaku yang berurutan. Ini termasuk mengembangkan struktur pengelolaan setempat,
membuat keputusan masyarakat untuk memahami dan menerapkan peraturan penangkapan
ikan yang efektif, mengubah perilaku penangkapan ikan, mendaftarkan nelayan perorangan, dan
memantau hasil tangkapan ikan. Fish Forever secara eksplisit menangani “tragedi milik
bersama” (tragedy of the commons) dengan mengidentifikasi langkah-langkah proaktif untuk
menghilangkan perilaku kompetitif dan memberikan manfaat dari perilaku kooperatif di antara
para nelayan dalam suatu komunitas.

Strategi tersebut mendukung pendekatan yang efisien, efektif, terukur dan dapat direplikasi
untuk memecahkan masalah yang terkait dengan eksploitasi berlebihan perikanan pesisir.
Tujuan akhir FF2.0 adalah untuk mencapai mata pencaharian yang berkelanjutan, pengentasan
kemiskinan, mengamankan pasokan makanan, sekaligus melestarikan keanekaragaman
hayati laut. Untuk mencapai tujuan ini, strategi FF2.0 mengandalkan kerangka kerja berbasis
hasil dengan indikator utama keberhasilan yang dipantau dan dievaluasi.
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Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Untuk memverifikasi bahwa program Fish Forever mencapai tujuannya, rencana pemantauan
dan evaluasi (Monitoring dan Evaluasi/M&E) global ini mengedepankan strategi FF2.0 menjadi
kerangka kerja berbasis hasil yang menyelaraskan tujuan program dengan indikator utama.
Tujuannya adalah untuk mengukur secara efektif tonggak, hasil dan dampak kegiatan program.
Rencana M&E menjabarkan serangkaian metrik indikator yang selaras dengan pilar strategis
program dan menilai dampak, pengaruh, daya ungkit dan pembelajaran program seperti yang
didefinisikan di bawah ini:

Dampak - Meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rumah tangga nelayan dan
masyarakat pesisir, serta sebagai kondisi ekosistem dan produktivitas tempat mereka
bergantung.

Pengaruh - Menciptakan perubahan di dalam dan di antara organisasi dan lembaga
untuk memprioritaskan perikanan skala kecil yang berkelanjutan yang mengarah pada
perubahan positif dalam persepsi publik, kemauan politik, kebijakan pemerintah, dan
praktik bisnis.

Daya Ungkit (Leverage) - Mengidentifikasi dan membuka pembiayaan publik dan swasta
untuk mendukung biaya transisi ke perikanan berkelanjutan dan pengelolaannya.

Belajar - Membangun dan memajukan percakapan global seputar reformasi perikanan
pesisir, menyoroti apa yang berhasil, berbagi praktik terbaik, dan menyediakan alat dan
pelatihan untuk komunitas praktik yang berkembang.

Indikator ini mengukur tindakan, pengetahuan, dan persepsi masyarakat, sekaligus mengukur
tuntutan ekonomi pada perikanan dan respons populasi ikan yang ditargetkan untuk
mengidentifikasi pola dan pendorong perubahan,

Saat program Fish Forever berkembang ke negara-negara baru, Rencana M&E Global ini
memberikan cetak biru. dan perangkat yang diperlukan untuk implementasi M&E tingkat
negara. Selain kerangka kerja berbasis hasil dan metrik terperinci, rencana global memberikan
pedoman implementasi yang menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk setiap
program di suatu negara dalam melakukan pengumpulan data dan mengakses data untuk
pelaporan, pengambilan keputusan, dan berbagi informasi. Selain itu, protokol dan metrik
global standar memfasilitasi evaluasi dan perbandingan di seluruh program untuk memahami
respon sosial, ekonomi, politik, dan ekologi terhadap kegiatan program dan teori perubahan
yang komprehensif untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut agar tercapai manfaat
maksimalnya.

Berdasarkan kesuksesan fase pertama Fish Forever, FF2.0 menyederhanakan proses
pengumpulan dan analisis data melalui protokol dan indikator standar, memperluas
penggunaan formulir pengumpulan data digital, menggunakan penyimpanan data akses terbuka
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dan pembuatan katalog, dan mengotomatisasikan sebagian besar data analisis. Pengumpulan,
penyimpanan, dan analisis otomatis yang canggih ini membuat rencana M&E yang efisien,
efektif, dan dapat ditingkatkan untuk FF2.0 yang berkontribusi pada pengambilan keputusan
berdasarkan data dan dipengaruhi sains.

Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

Pendekatan tiga pilar mendukung tujuan strategis utama untuk mengamankan mata
pencaharian melalui akses yang dikelola ke perikanan, yang dicapai melalui empat tujuan: 1)
melestarikan keanekaragaman hayati, 2) mempertahankan mata pencaharian, 3) mengamankan
pasokan pangan, dan 4) meningkatkan kesejahteraan . Strategi saat ini bertujuan untuk
menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menjangkau 10 negara, 1 juta nelayan, melindungi 32 juta
hektar habitat pesisir, dan mengamankan 500 komitmen dari para pemimpin pemerintah
daerah untuk reformasi perikanan, pada tahun 2022 (Gambar 1).

Gambar 1: Kerangka M&E.

Tujuan Pilar

Setiap pilar memiliki tujuan khusus untuk memandu pelaksanaan program dan tonggak
waktunya. Tonggak waktu M&E dan metrik hasil dikembangkan seputar tujuan di bawah ini.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Tujuan: Membangun akses terkelola dengan kawasan lindung (MA + R) untuk memastikan
manfaat sosial dan ekonomi dari perikanan pesisir dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat
pesisir.
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Pilar Tujuan Deskripsi

Rancangan Kawasan
Lindung Laut yang
Optimal

Menggunakan pendekatan partisipatif yang dikombinasikan dengan dukungan
ilmiah untuk merancang kawasan MA+R yang memberikan solusi yang kuat
secara biologis untuk mengisi dan mempertahankan spesies ikan target. Hal ini
dicapai dengan menyeimbangkan perlindungan populasi melalui kawasan yang
sepenuhnya dilindungi dengan limpahan ikan ke dalam kawasan penangkapan
ikan untuk mendukung perikanan lokal. Selain itu, rancangan kawasan lindung
laut yang optimal mengikuti pedoman yang diakui secara internasional untuk
mengembangkan penguasaan berbasis masyarakat yang adil atas sumber daya
alam yang berukuran tepat untuk skala yang sesuai dengan prinsip-prinsip
biologis yang mendasari jaringan kawasan lindung.

Inklusi Keuangan
dan Pasar

Membangun literasi dan alat keuangan untuk memungkinkan rumah tangga
nelayan, operator pemilik, usaha kecil dan masyarakat luas untuk
memaksimalkan nilai dan retensi pendapatan yang dihasilkan dari
penangkapan ikan. Menyediakan akses ke layanan dan peluang keuangan
(misalnya, tabungan, asuransi, dan kredit dan investasi formal) untuk
memperluas cakrawala perencanaan keuangan dan mekanisme bagi
masyarakat untuk mempertahankan dan membangun kekayaan.

Data untuk
Pengambilan
Keputusan

Menyediakan data penting dan kuat secara ilmiah tentang status perikanan
lokal dan habitat kritis, menggunakan teknologi digital untuk memberikan
informasi dengan cara yang ramah pengguna, kepada rumah tangga nelayan
dan non-nelayan, bisnis dan badan pengelola untuk mendukung pengambilan
keputusan yang efektif.

Akses Terkelola

Membangun kelompok pengelola lokal yang efektif yang memiliki
pengambilan keputusan yang transparan, adil dan representatif atas kegiatan
penangkapan ikan di perairan pesisir. Kelompok-kelompok ini dapat menerima
dan mendistribusikan hak eksklusif yang diakui secara hukum kepada nelayan
kecil untuk wilayah pesisir yang terbatas dan dapat mengatur upaya
penangkapan ikan melalui pembatasan pada individu dan / atau kapal
sehubungan dengan rezim pengelolaan tambahan seperti aturan pengendalian
panen.

Adopsi Perilaku
Menerapkan wawasan perilaku untuk membentuk norma, mempromosikan
perilaku berkelanjutan, dan memberikan perubahan yang langgeng di berbagai
tingkat sosial.

Pengarusutamaan
Gender

Membangun komponen pelatihan utama ke dalam kurikulum untuk
memastikan kesetaraan gender dalam pembentukan dan pengoperasian
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kelompok pengelolaan perikanan. Mengakui dan menyoroti peran penting
perempuan dalam perikanan berbasis komunitas pesisir. Dan, meningkatkan
peran penting yang dimainkan wanita dalam mempromosikan dan memelihara
perilaku penangkapan ikan yang berkelanjutan di masyarakat.

Kapasitas Adaptif
terhadap
Perubahan Iklim

Mengidentifikasi dan merencanakan efek perubahan yang lambat dan dampak
yang tiba-tiba yang terkait dengan perubahan iklim, terutama kesehatan
terumbu karang, distribusi populasi ikan target, dan akses ke daerah
penangkapan. Ini juga akan mendukung pemerintah daerah/setempat
mengembangkan dan menanamkan pengelolaan perikanan ke dalam strategi
adaptasi perubahan iklim.
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Kebijakan dan Tata Kelola

Tujuan: Kerangka kebijakan dan tata kelola ada di semua tingkat pemerintahan guna
membangun lingkungan yang memungkinkan untuk memprioritaskan perikanan pesisir dan
untuk adopsi yang luas dari pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melalui jalur hukum
dan peraturan yang jelas, komitmen kebijakan dan keuangan, jaringan pendukung, dan
pengaturan dan kemitraan kelembagaan.

Pilar Tujuan Deskripsi

Pengaturan
kelembagaan dan
kemitraan

Menetapkan pengaturan kelembagaan dan kemitraan antara pemerintah dan
pemangku kepentingan lainnya untuk adopsi yang luas dari MA+R

Jalur peraturan
hukum

Mengidentifikasi dan menetapkan jalur yang jelas bagi masyarakat untuk
mengamankan hak akses dan menerapkan MA+R

Komitmen
Kebijakan

Mengidentifikasi dan mengamankan terkait komitmen kebijakan nasional,
sub-nasional dan lokal menuju perikanan pesisir yang berkelanjutan dan tangguh

Jaringan champions
setenmpat

Membangun jaringan pendukung politik yang akan mengangkat isu-isu
perikanan pesisir dalam diskusi nasional dan internasional, mendorong
implementasi yang efektif di lokasi, dan mendorong sejawatnnya untuk
mendukung solusi

Prioritas Perikanan
Pesisir

Prioritas dan preferensi untuk masyarakat pesisir dalam akses mereka ke dan
pemanfaatan berkelanjutan dari perikanan pesisir

Komitmen
Keuangan

Komitmen pendanaan dari pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten
terhadap pengelolaan bersama berbasis masyarakat (community-based
co-management)/MA+R atau elemen lain dari Fish Forever

Keuangan Campuran (Blended Finance)

Tujuan: Membangun mekanisme keuangan berkelanjutan dari sumber publik dan swasta hingga
transisi dan mempertahankan biaya penerapan MA+R dalam skala besar.

Pilar Tujuan Deskripsi

Pendanaan Publik

Menghitung biaya sebenarnya dari pengelolaan perikanan pesisir secara
nasional dan membangun model yang dapat direplikasi untuk meningkatkan
alokasi anggaran nasional dan daerah untuk mengelola perikanan berbasis
masyarakat melalui pendekatan MA+R

Modal Swasta
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Membuka pendanaan baru dari modal swasta untuk mendukung keberlanjutan
jangka panjang dari perikanan sebagai usulan investasi nyata

Umum / Swasta
Kebijakan

Penciptaan pedoman untuk berinvestasi pada sumber daya kelautan

2 M & E Indikator metrik
M & E metrik dibangun mengikuti panduan Pendekatan SMART Indikator dan dirancang untuk
menjadi Specific, Measurable, Sebuah:Perlindungan, Realistic, dan Timely.

● Spesifik: Apakah hasil yang diinginkan ditentukan dengan jelas?
● Terukur: Dapatkah pencapaian tujuan diukur dan diukur?
● Sesuai: Apakah tujuan terkait dengan tujuan program?
● Realistis: Dapatkah tujuan dicapai secara realistis dengan sumber daya yang tersedia?
● Tepat waktu: Bisakah itu dikumpulkan pada interval yang akan menangkap perubahan yang

diinginkan?

Untuk menilai dampak, pengaruh, daya ungkit dan pembelajaran, dan keseluruhan
keberhasilan program Fish Forever, tiga kelompok metrik dikembangkan: metrik tonggak,
metrik capaian, dan metrik dampak (Gambar 2). Metrik pencapaian sejalan dengan tujuan pilar
dan mengukur kemajuan implementasi program. Metrik hasil mengevaluasi hasil pencapaian
program individu. Metrik dampak menilai kemajuan menuju tujuan program secara keseluruhan
yang dihasilkan dari efek kumulatif dari semua tonggak pencapaian dan hasil pilar.

Gambar 2: MetrikKerangka Kerja M&E

MilestoneMetrik
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Metrik tonggak (milestone) dirancang untuk mengukur kemajuan implementasi program.
Tonggak pencapaian program dihasilkan dari kegiatan implementasi khusus yang akan bervariasi
di berbagai negara. Meskipun tujuan program ini konsisten secara global, jalan menuju ke sana
akan bergantung pada konteks budaya, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi. Metrik pencapaian
dinilai selama berlangsungnya proyek saat pencapaian tercapai di tingkat nasional, sub-nasional
atau komunitas. Daftar lengkap tonggak dan metrik mereka termasuk dalam LampiranA.

Metrik Capaian (Outcome)

Metrik capaian dirancang untuk menilai hasil pencapaian program yang dikategorikan sebagai
pengaruh, daya ungkit, atau pembelajaran. Sementara capaian itu sendiri tidak membuktikan
sebab akibat tanpa kendala, tapi menyarankan mekanisme yang masuk akal di mana kegiatan
program cenderung menghasilkan atau dikaitkan dengan hasil tertentu melalui teori perubahan
(ToC) yang dikembangkan dengan baik. Metrik capaian dinilai di awal dan akhir program untuk
mengidentifikasi seberapa dekat program memenuhi targetnya, dan penyimpangan dari target
tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui ToC untuk proses berulang di masa
mendatang. Daftar lengkap metrik disertakan dalam Lampiran B.

Metrik Dampak

Terakhir, metrik dampak dirancang untuk melacak kemajuan menuju tujuan Fish Forever yang
lebih luas, yang bertujuan untuk mencapai perubahan sistemik melalui efek kumulatif dari
semua kegiatan pilar. Metrik dampak menyatukan potongan-potongan dan mengukur efektivitas
program secara keseluruhan dalam mengamankan mata pencaharian melalui MA+R.

Penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (TPB/SDG)

Rencana M&E Fish Forever dirancang khusus untuk mengukur hasil yang terkait dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk kontribusi terhadap
beberapa SDG seperti 1: Nir-kemiskinan; 2: Nir-kelaparan; 5: Kesetaraan gender; 8: Pekerjaan
yang layak dan pertumbuhan ekonomi; 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13:
Aksi Iklim, 14: Kehidupan di bawah air, 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat, dan
17: Kemitraan. Fish Forever dapat menghubungkan fokus pada perikanan skala kecil yang
berkelanjutan dengan komitmen tingkat tinggi yang bermakna, yang mendukung rentang
prioritas politik. Ini akan menghasilkan prioritasisasi dan membuka dukungan politik dan
keuangan untuk reformasi sektoral.

Kami memetakan hasil dan metrik hasil Fish Forever ke target TPB terkait dan indikator global
TPB (Gambar 3). Daftar lengkap keterkaitan antara TPB dan hasil Fish Forever disertakan dalam
Lampiran C.
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Gambar 3: Memetakan Hasil Fish Forever dengan Target TPB

3 Aliran Data M&E

Metrik M&E global akan dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis untuk mengidentifikasi
perubahan sosial dan ekologi yang mengindikasikan keberhasilan program. Dokumen panduan
global dan tutorial yang menguraikan protokol implementasi dan pengumpulan data untuk
kegiatan program dapat diakses melalui Portal Web FF2.0.

Data akan dikumpulkan secara elektronik menggunakan formulir FastField yang dimuat ke
perangkat seluler atau tablet atau diakses melalui komputer, Smartsheet, Ourfish, atau
template CSV file dan diunggah langsung ke sistem penyimpanan data global FF2.0 (data.world).
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membakukan dan merampingkan entri data di semua
negara Fish Forever dan mempercepat pemrosesan data. Pendekatan ini akan mengurangi atau
menghilangkan kebutuhan tim negara untuk mengatur, mengontrol kualitas, dan memproses
data. Saat formulir FastField yang terkait dengan alat M&E dilengkapi, data akan secara
otomatis diproses dan dianalisis di data.world dan data yang diproses akan mengisi Matriks
M&E Dasbor secara otomatis. Ini akan memberikan dasar kuantitatif untuk evaluasi program
global dan kebutuhan pelaporan (Gambar 4).

Semua hasil dari analisis data, termasuk tabel ringkasan dan visualisasi data, dapat diakses
melalui Portal Web FF2.0 untuk semua kebutuhan berbagi data dan pelaporan.
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Gambar 4: Ringkasan Aliran

4 Perangkat Pengumpulan Data

Panduan dan perangkat pengumpulan data dikembangkan untuk menginformasikan setiap
pencapaian, hasil dan dampak M&E. Di bawah ini adalah ringkasan dari setiap perangkat yang
dikembangkan untuk memantau dan mengevaluasi jejak program dan tujuan pilar pengelolaan
berbasis masyarakat. Perangkat Kebijakan dan Tata Kelola serta Keuangan Campuran sedang
dalam pengembangan dan rencana M&E akan diperbarui setelah perangkatnya diselesaikan.

Jejak Program (program footprint)

Data jejak program termasuk demografi populasi tingkat komunitas akan digunakan untuk
mengukur jejak program secara keseluruhan dan kemajuan dalam mencapai tonggak program.
Data tersebut akan digunakan untuk menghitung metrik proporsional yang akan
menginformasikan jangkauan program dan kemajuan menuju pencapaian. Data ini akan
dikumpulkan melalui Smartsheet. Data akan secara otomatis diekstraksi dan mengisi Matriks
M&E jika sesuai memungkinkan perbandingan antar waktu dan lokasi serta memfasilitasi
pelaporan dan komunikasi di seluruh program.
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Manajemen Berbasis Komunitas

Tiga belas perangkat pengumpulan data dikembangkan di bawah metrik pilar manajemen
berbasis komunitas untuk menilai pencapaian, hasil, dan dampak program (Gambar 5).

Gambar 5: Perangkat Pengumpulan Data Manajemen Berbasis Komunitas

Inklusi Keuangan dan Pasar

Serangkaian lokakarya dan pelatihan akan disebarkan ke seluruh komunitas yang mencakup
pelatihan terperinci dalam literasi keuangan, mendirikan kelompok simpan pinjam, dan
membangun usaha komunitas. Ketiga alat ini akan mengevaluasi kemampuan program untuk
membangun kapasitas dan ketahanan keuangan daerah. Perangkat keempat di bawah inklusi
keuangan dan pasar adalah analisis rantai nilai (VCA). Perangkat ini akan menilai hubungan
antara komunitas dan pasar dan mengidentifikasi aktivitas untuk meningkatkan nilai produk.
Lihat dokumen Panduan Global Inklusi Keuangan dan Pasar untuk panduan protokol terperinci.

Registrasi Nelayan

Sistem registrasi nelayan menyediakan catatan digital semua nelayan serta catatan siapa yang
memiliki hak akses ke daerah penangkapan. Sistem registrasi baru dapat dibuat di daerah tanpa
sistem yang ada atau dapat dihubungkan dengan sistem provinsi atau nasional yang ada.
Registrasi nelayan merupakan langkah penting untuk mendapatkan catatan hasil tangkapan
yang konsisten dan akurat. Kampanye registrasi nelayan dan materi pelatihan akan memandu
upaya ini. Jumlah nelayan yang terdaftar akan terhubung langsung dari sistem registrasi ke
matriks M&E. Lihat dokumen Panduan Global Registrasi Nelayan untuk panduan protokol
terperinci.

Pelaporan Tangkapan Digital (Aplikasi Ourfish)

Ourfish memungkinkan pembeli untuk melaporkan sendiri jenis, jumlah, dan harga ikan yang
dibeli dari komunitas nelayan. Ini memberikan penghitungan independen dari produksi
perikanan dan sumber pendapatan sekunder yang dilaporkan sendiri oleh nelayan. Data
tangkapan dari pembeli akan membantu mengungkap ukuran pasar lokal dan memberikan data
tentang skala panen. Pengumpulan data tangkapan yang berulang akan memberikan data
tentang variasi musiman dan tren jangka panjang, yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini
untuk penurunan perikanan. Lihat dokumen Ourfish Global Guidance untuk pedoman protokol
terperinci.
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Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim (CCVA)

Penilaian Kerentanan Perubahan Iklim mengidentifikasi ancaman iklim yang dihadapi di lokasi
tertentu dan mengidentifikasi tindakan yang paling bermanfaat mengingat karakteristik dan
tantangan spesifik lokasi tersebut. Data yang digunakan untuk penilaian kerentanan diperoleh
melalui empat sumber standar Fish Forever (pemantauan ekologi, survei rumah tangga, profil
komunitas, dan Ourfish) dan beberapa sumber data geospasial. Data yang dikumpulkan melalui
FastFields secara otomatis akan mengisi tabel data CCVA. Data geospasial tambahan akan secara
otomatis diekstraksi dari database global berdasarkan lokasi geografis setiap komunitas. Tidak
diperlukan pengumpulan data tambahan tetapi penting untuk memahami variabel yang
digunakan dalam analisis dan sumber data. Lihat dokumen Panduan Global CCVA untuk detail
tentang pengumpulan data, otomatisasi, dan visualisasi data.

Pemantauan Ekologi

Survei bawah air akan dilakukan melalui universitas mitra dan organisasi lokal untuk
mendapatkan karakter ekosistem laut dan pesisir di dalam dan di luar kawasan MA+R dan
memantau tren ekologi dari waktu ke waktu. Ikan kunci dan spesies bentik (dasar) yang dicatat
dalam wilayah survei yang representatif, memungkinkan perkiraan kelimpahan, panjang, persen
tutupan habitat, keanekaragaman fungsi, dan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim.
Data ekologi resolusi tinggi yang representatif akan digabungkan dengan perkiraan luas habitat
yang dihitung dari data satelit. Lihat dokumen Panduan Global Pemantauan Ekologi untuk
panduan protokol terperinci.

Pembuatan Profil Komunitas

Pembuatan profil tingkat komunitas atau desa dilakukan dengan mengumpulkan dan mengatur
informasi / wawasan dari berbagai pemangku kepentingan utama yang terlibat / terkena
dampak pengelolaan perikanan. Prosesnya melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara
informan kunci, pemetaan komunitas dan ekologi, dan tinjauan data sekunder. Informasi akan
disusun menjadi profil tingkat Komunitas / Desa yang komprehensif untuk memahami konteks
yang lebih luas di mana program berlangsung dan menginformasikan elemen program termasuk
perencanaan MA+R, rencana CCVA, lanskap keuangan dan pasar, wawasan perilaku untuk
perencanaan kampanye, dan perencanaan untuk badan pengelola. .

Survei Rumah Tangga (SRT)

Instrumen utama untuk memperoleh data sosial adalah Survei Rumah Tangga (SRT). SRT berisi
pertanyaan tentang keterlibatan responden dengan perikanan lokal, ketahanan terhadap
guncangan ekonomi, dan persepsi tentang keefektifan pendekatan pengelolaan saat ini. SRT
mencakup sebagian besar pertanyaan dengan jawaban pasti (ya / tidak, atau jawaban yang
diberikan pilihan) untuk meningkatkan efisiensi survei, memungkinkan lebih banyak responden,
sambil meminimalkan gangguan responden dan kelelahan survei dalam komunitas. Lihat
dokumen Panduan Global HHS untuk instrumen survei dan protokol pengambilan sampel.
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Fisheries Management Assessment (FMA)

Perangkat Penilaian Manajemen Perikanan menyediakan platform analitik untuk menilai
perikanan skala kecil, memvisualisasikan data, dan mencapai tujuan perikanan dengan
manajemen adaptif. Alat ini akan membantu pengguna menerapkan langkah-langkah
pengelolaan perikanan berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, menilai bagaimana
kinerja intervensi pengelolaan ini, dan kemudian menyesuaikannya seperlunya. Salah satu hasil
utama dari alat FMA adalah untuk membuat Rencana Pengelolaan Perikanan Adaptif untuk
meningkatkan perikanan lokal. Lihat dokumen Panduan FMA untuk detailnya.

Perencanaan MA+R

Perangkat MA+R memberikan panduan untuk menetapkan area akses terkelola dan badan
pengelola yang efektif. Prinsip dasar mencakup kriteria untuk menetapkan batas area akses
terkelola, kompetensi anggota badan pengelola, proses pengambilan keputusan, dan fungsi
badan pengelola. Lihat dokumen Panduan Global Akses Terkelola dan Perencanaan Cadangan
untuk panduan protokol terperinci.

Rancangan Kawasan Lindung Laut (Reserve)

Kawasan lindung laut melibatkan proses partisipatif yang diinformasikan secara ilmiah untuk
mengidentifikasi area optimal untuk zona larangan penangkapan ikan yang akan memberikan
manfaat maksimum bagi perikanan sambil memastikan pemulihan dan kelangsungan populasi
ikan utama. Keluaran dari proses ini akan dinilai melalui proses evaluasi rancangan kawasan
lindung laut, di mana tim teknis merangkum kawasan MA+R yang baru dirancang dan
menghitung ringkasan statistik seperti luas total, konektivitas larva, dan karakteristik habitat di
dalam kawasan lindung laut. Selain itu, perangkat perancangan kawasan lindung laut akan
mengevaluasi penerapan batas yang direkomendasikan. Lihat dokumen Panduan Global Desain
Wilayah Lindung Laut yang Optimal untuk panduan protokol terperinci.
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Gambar 6: Kaitan Antara Alat Pengumpulan Data dan Tujuan Pilar
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Gambar 7: Kaitan Antara Alat Pengumpulan Data dan Tujuan Program
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Desain Pengumpulan Data

Lokasi Pengambilan Sampel

Jika pendanaan memungkinkan, semua pengumpulan data yang dirinci di atas harus dilakukan
di setiap komunitas di mana komponen program Fish Forever diimplementasikan. Karena
program ini terus berkembang hingga mencapai ratusan sampai ribuan komunitas, pendekatan
ini mungkin tidak dapat dilakukan. Pendekatan alternatif adalah mengelompokkan komunitas di
seluruh wilayah yang relevan (provinsi, kotamadya, kabupaten, dll.) Dan memilih komunitas
perwakilan untuk kegiatan pengumpulan data. Melalui metodologi ini, kami akan
mengasumsikan bahwa data yang dikumpulkan di sebagian komunitas mewakili semua
komunitas di dalam wilayah yang diminati. Pendekatan ini menekan jumlah sampel dan biaya
yang tinggi namun tetap memungkinkan evaluasi program yang akurat dan efisien.
Pengelompokan komunitas (untuk memilih keterwakilan) membutuhkan data awal dari
pemerintah atau entitas lain. Jika data yang diperlukan tidak tersedia, pengelompokan tidak
dapat dilakukan. Prioritas utama pengumpulan data adalah untuk mendapatkan jumlah sampel
yang direkomendasikan di setiap lokasi sebagaimana ditentukan oleh dokumen panduan global.
Misalnya, survei 200 rumah tangga per komunitas atau cluster. Silakan merujuk ke dokumen
panduan global untuk protokol pengelompokan.

Garis Waktu

waktu untuk pengumpulan data M&E dimulai pada awal proyek (inisiasi) dan berakhir pada 10
tahun periode dampak proyek (Tabel 1). Kegiatan inisiasi proyek termasuk mengumpulkan data
dasar dan profil sebelum pembentukan MA+R. Kegiatan akhir MA+R termasuk semua rencana
kegiatan yang dilakukan setelah kawasan MA+R ditentukan dan disepakati oleh masyarakat.
Kegiatan akhir proyek akan memberikan data untuk mengevaluasi hasil dan dampak setelah
semua tonggak program tercapai. Dampak tahun ke-5 dan ke-10 akan digunakan untuk
mengevaluasi tren ekologi dan sosial jangka panjang, serta memantau registrasi nelayan dan
keberlanjutan pelaporan hasil tangkapan.
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Tabel 1. Daftar perangkat dan jadwal umum kegiatan pengumpulan data M&E.

Perangkat

Inisiasi
Proyek

MA-R
Selesaib

(Tahun 2)

Penyelesaia
n Proyek Dampak

Tahun 5c

Dampak
Tahun 10d

(Tahun 1) (Tahun 3)

Diskusi
kelompok
terfokus

Baseline Evaluasi Evaluasi

Rumah Tangga Baseline Evaluasi Evaluasi

Registrasi
Nelayan

Baseline Monitor Evaluasi Monitor Monitor

Laporan Hasil
Tangkapan
(OurFish)

Baseline Monitor Evaluasi Monitor Monitor

Pemantauan
Ekologis

Baseline Evaluasi Evaluasi

Perencanaan
MA+R

Baseline Evaluasi

Keuangan dan
Inklusi Pasar

Evaluasi

Desain
Kawasan
Lindung Laut

Evaluasi

Tinjauan
Kebijakan

Baseline Evaluasi

5 Analisis dan Pelaporan Data

Data yang secara otomatis dianalisis di data.world dan yang diproses untuk mengisi Dasbor
M&E, memberikan dasar kuantitatif untuk evaluasi program global dan kebutuhan pelaporan.
Semua data mentah dan hasil analisis data termasuk tabel ringkasan dan visualisasi dapat
diakses melalui Portal Web FF2.0.

Rancangan Eksperimental dan Kelompok Kontrol

Menilai dampak membutuhkan kelompok kontrol. Memahami apa yang terpengaruh oleh
program membutuhkan pemahaman tentang perubahan apa yang akan terjadi tanpa program.
Untuk mengukur efek ini, pengukuran indikator perlu didistribusikan ke seluruh wilayah studi,
dan sampel kontrol perlu dikumpulkan di komunitas tetangga yang belum terpengaruh oleh
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program. Kelompok kontrol akan dimasukkan jika dana tersedia. Lihat dokumen panduan global
tentang pemilihan lokasi kontrol.

Jaminan Kualitas dan Batasan

Karena pengumpulan data harus dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang tersedia, data
mungkin tidak lengkap, atau mengandung kesalahan. Upaya meminimalisir kekurangan tersebut
dilakukan melalui validasi silang dengan membandingkan indikator yang dikumpulkan
menggunakan perangkat yang berbeda, atau dengan membandingkan indikator dengan dataset
lain yang tersedia, seperti data demografi dari penghitungan sensus. Jika dua indikator setuju,
maka kita bisa yakin dengan hasilnya. Jika kedua indikator tidak sesuai, ada informasi baru
dalam hasil tersebut dan pekerjaan lebih lanjut yang perlu dilakukan untuk memahami
penyebab dari hasil tersebut. Karena keterbatasan sumber daya, tidak semua indikator dapat
divalidasi sedemikian rupa. Dalam kasus ini, desain indikator yang cermat dan metode
pengumpulan yang kuat memberikan jaminan kualitas urutan pertama, tetapi validasi sekunder
dilakukan jika memungkinkan. Analisis statistik lainnya dapat membantu menentukan anomali
dalam data dan mengidentifikasi potensi jebakan.

Secara umum, data yang dikumpulkan melalui proses M&E dirancang untuk menangkap tren
spesifik yang dipengaruhi oleh kegiatan program, tetapi akan membantu untuk mengingat
bahwa “indikator hanya menunjukkan” (Eurostat 2018) dan olehkarenanya merupakan peran
praktisi M&E untuk membongkar data tersebut melalui analisis yang kuat untuk memahami
artinya.

Pemfilteran otomatis untuk kesalahan atau informasi yang tidak lengkap akan dilakukan melalui
data.world serta referensi silang di mana sumber data ada.

Laporan Baseline

Segera setelah data baseline yang cukup terkumpul, evaluasi baseline harus dilakukan untuk
menilai kondisi saat itu. Dasbor M& E akan secara otomatis diisi dengan data yang dikumpulkan
menggunakan formulir FastField dan secara otomatis dianalisis dalam data.world. Sebuah
laporan dasar akan dibuat dengan menggunakan visualisasi dan tabel standar untuk setiap
komunitas, wilayah provinsi, atau negara. Laporan tersebut akan tersedia melalui portal web
dan dapat diekspor serta dibagikan.

Evaluasi Program

Setelah kegiatan program selesai, semua kegiatan M&E selain dari pemantauan ekologi akan
dilakukan kembali untuk mengukur bagaimana kondisi telah berubah selama program
berlangsung. Data yang dikumpulkan akan secara otomatis mengisi Dasbor M&E. Data
penyelesaian program akan dibandingkan dengan data dasar untuk mengisi laporan evaluasi
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guna mengidentifikasi indikator mana yang berubah selama program dan seberapa banyak. Dari
evaluasi program, kita kemudian dapat menilai apakah program tersebut memenuhi,
melampaui, atau kurang dari targetnya, dan seberapa besar. Penggunaan indikator yang kuat
dan dapat diukur akan memberikan wawasan yang rinci dan akurat tentang keefektifan
program.

Evaluasi Jangka Panjang

Tren jangka panjang akan dinilai pada tahun ke-5 dan kemudian pada tahun ke-10. Kami
berharap untuk melihat peningkatan yang signifikan pada sebagian besar populasi ikan yang
dihasilkan dari pengelolaan yang lebih baik setelah sekitar 5 tahun. Data evaluasi jangka panjang
ini kemudian akan melengkapi Matriks M&E secara otomatis sehingga memungkinkan adanya
laporan evaluasi yang diperbarui. Laporan evaluasi jangka panjang kemudian akan dibandingkan
dengan laporan baseline dan evaluasi program untuk mengidentifikasi tren jangka panjang
dalam pemulihan ikan dan metrik/indikator sosial. Kami akan memantau pelaporan hasil
tangkapan melalui OurFish untuk menilai manfaat jangka panjang program ini bagi mata
pencaharian para nelayan dan kami akan memantau registrasi nelayan untuk mengevaluasi
bagaimana sistem tersebut telah dipertahankan di masyarakat.

Memperbarui Teori Perubahan

Jika evaluasi program memenuhi atau melampaui targetnya, kami dapat memastikan bahwa
teori perubahan benar dan mekanisme yang mendorong perubahan dikonfirmasi. Namun pada
kasus dimana target tidak tercapai, hal ini mengindikasikan bahwa asumsi hubungan kausatif
antara aktivitas dan indikator tidak tepat. Dalam hal ini, hipotesis alternatif harus dikembangkan
untuk menjelaskan mengapa aktivitas tidak mencapai dampak yang diinginkan, atau bagaimana
indikator gagal mengukur dampak secara akurat, sementara memasukkan semua bukti, lama
dan baru, ke dalam teori.

Hasil evaluasi program dan pemutakhiran teori perubahan merupakan rangkaian dari Lessons
Learned (Pembelajaran) yang menjadi bagian akhir dari laporan evaluasi program.

Laporan Penilaian M&E Global

Setiap tahun, Laporan Penilaian Tahunana Global akan ditulis untuk memberikan informasi
terkini tentang kemajuan global. Ini termasuk jumlah negara yang aktif, jumlah nelayan yang
berpartisipasi, wilayah lindung laut, dan kemajuan menuju pelestarian keanekaragaman hayati,
mempertahankan mata pencaharian, mengamankan makanan, dan meningkatkan
kesejahteraan. Laporan ini juga akan memberikan perbandingan antar negara untuk
mengidentifikasi kegiatan mana yang berhasil di area mana, dan kondisi mendasar apa yang
mungkin memengaruhi kemajuan, memberikan wawasan penting untuk menyesuaikan
implementasi di masa depan dengan konteks lokal. Laporan tahunan akan memberikan
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pembaruan kemajuan yang terukur dan harus diserahkan tepat waktu untuk persyaratan
pelaporan pendanaan tahunan.

6 Memperbarui Rencana M&E
Rencana M&E global dirancang sebagai dokumen hidup, yang dimaksudkan untuk menetapkan
program dan platform pengumpulan data yang kuat. Namun, setiap iterasi (pengulangan) Fish
Forever akan menghasilkan pelajaran baru yang perlu dimasukkan ke dalam rencana global.
Pelajaran yang didapat dapat dilengkapi dengan analisis kesenjangan tingkat tinggi untuk
mengidentifikasi faktor penting apa yang terlewatkan dari pendekatan saat ini. Hasil
pembelajaran, dan analisis kesenjangan harus digunakan untuk memperbarui rencana M&E,
namun pembaruan juga harus memastikan kesinambungan dengan menyempurnakan indikator
dengan cara yang masih dapat dibandingkan di berbagai implementasi dan iterasi negara yang
berbeda. Pembaruan harus dilakukan sesuai kebutuhan. Sebelum dimulainya setiap iterasi
negara Fish Forever yang baru, versi terbaru dari rencana P&E global harus dirujuk.
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Lampiran A: Metrik Hasil M&E

Pengelolaan Berbasis Komunitas: Desain Wilayah Lindung Laut yang Optimal, Inklusi Keuangan dan Pasar, Data untuk Pengambilan
Keputusan, Kapasitas Manajemen, Adopsi Perilaku, Inklusi Gender, dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Pilar Sasaran Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Capaian Hasil ME Metrik

Rancangan
Wilayah
Lindung Laut
yang Optimal

Gunakan pendekatan
partisipatif yang
dikombinasikan
dengan dukungan
ilmiah untuk
merancang kawasan
MA+R yang
memberikan solusi
yang kuat secara
biologis untuk mengisi
kembali dan
mempertahankan
spesies ikan target. Hal
ini dicapai dengan
menyeimbangkan
perlindungan populasi
melalui kawasan yang
sepenuhnya dilindungi
dengan limpahan
individu ke dalam
kawasan penangkapan
ikan untuk mendukung
perikanan lokal. Selain
itu, desain wilayah
lindung laut yang
optimal mengikuti
pedoman yang diakui

Kawasan prioritas
ekologis dikembangkan
sesuai dengan
pedoman rancangan
wilayah lindung laut
global dan disajikan
kepada pengambil
keputusan di daerah

Proporsi kawasan
dengan peta strategi
ekologi yang telah
disajikan kepada
pembuat keputusan
di daerah

Pemerintah daerah
berkomitmen untuk
melindungi kawasan
yang diidentifikasi
dalam peta strategi
ekologi

Jumlah komitmen untuk
melindungi kawasan
yang diidentifikasi
dalam peta strategi
ekologi

Pilihan penempatan
wilayah lindung laut
yang optimal
dikembangkan sesuai
dengan pedoman
rancangan wilayah
lindung laut global dan
disajikan kepada
masyarakat

Proporsi masyarakat
dengan pilihan
penempatan wilayah
lindung laut sesuai
dengan pedoman
rancangan wilayah
lindung laut global

Pilihan penempatan
wilayah lindung laut
yang optimal secara
ekologis
mencerminkan
konektivitas yang
optimal, habitat
perlindungan, dan
ukuran wilayah
lindung laut.

Persentase ukuran
rekomendasi wilayah
lindung laut yang
diadopsi

Persentase habitat
penting yang dilindungi
dalam jaringan wilayah
lindung laut
Rata-rata skor
pengoptimalan
konektivitas

Lokakarya partisipatif
telah diselesaikan
untuk menyelesaikan
batas wilayah lindung
laut yang konsisten
dengan opsi
penempatan wilayah

Proporsi masyarakat
dengan batas
wilayah lindung laut
yang telah
diselesaikan

Anggota masyarakat
dilibatkan dalam
pengembangan batas
wilayah lindung laut

Proporsi anggota
masyarakat yang
menghadiri lokakarya
partisipatif desain
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secara internasional
untuk
mengembangkan
penguasaan berbasis
masyarakat yang adil
atas sumber daya alam
yang berukuran tepat
untuk skala yang sesuai
agar sesuai dengan
prinsip-prinsip biologis
yang mendasari
jaringan wilayah
lindung laut.

lindung laut yang
optimal dan sesuai
untuk nelayan.

Batas wilayah lindung
laut yang diadopsi oleh
pemimpin masyarakat

Proporsi masyarakat
dengan batas
wilayah lindung laut
yang diadopsi

wilayah lindung laut
yang optimal secara
ekologis dan sosial
diadopsi oleh
masyarakat

Total area wilayah
lindung laut

Pilar
Sasaran

Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Capaian Hasil ME Metrik

Inklusi
Keuangan
dan Pasar

Membangun literasi
keuangan dan
perangkat untuk
memungkinkan rumah
tangga nelayan,
operator pemilik, usaha
kecil dan masyarakat
luas untuk
memaksimalkan nilai
dan retensi pendapatan
yang dihasilkan dari
penangkapan ikan.
Menyediakan akses ke
layanan dan peluang
keuangan (misalnya,
tabungan, asuransi, dan
kredit dan investasi
formal) untuk

Analisis Rantai Nilai
diselesaikan untuk
menghubungkan
masyarakat ke pasar
sesuai dengan dokumen
panduan global

Proporsi masyarakat
dengan kegiatan
yang diidentifikasi
akan menambah
nilai produk
perikanan

Menambah nilai
produk perikanan
melalui peningkatan
harga atau volume
yang dijual

Harga * Volume produk
perikanan

Pelatihan lengkap
literasi keuangan yang
efektif untuk anggota
komunitas sesuai
dengan dokumen
panduan global

Proporsi anggota
komunitas yang
menghadiri
pelatihan literasi
keuangan

Anggota komunitas
memahami
pentingnya
manajemen keuangan
dan menetapkan
tujuan keuangan
dengan membuat
anggaran pribadi,
rumah tangga dan /
atau bisnis

Peningkatan rata-rata
hasil tes literasi
keuangan

Kelompok simpan
pinjam yang berfungsi

Proporsi rumah
tangga nelayan yang

Pertemuan rutin yang
menciptakan modal

Total omset tahunan di
kelompok simpan pinjam
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memperluas cakrawala
perencanaan keuangan
dan mekanisme bagi
masyarakat untuk
mempertahankan dan
membangun kekayaan.

dan didirikan sesuai
dengan dokumen
panduan global

menjadi anggota
kelompok simpan
pinjam

sosial dan modal
finansial

Proporsi dana kontribusi
anggota kelompok
simpan pinjam

Unit usaha komunitas
yang berjalan dan
didirikan sesuai dengan
dokumen panduan
global

Proporsi komunitas
dengan unit usaha
komunitas yang
sudah mapan Proyek
yang

Proyek yang produktif
dan menguntungkan
yang menambah nilai
pada produk dan
menyediakan barang
dan jasa untuk
aktivitas penangkapan
ikan

Total pendapatan dari
unit usaha komunitas

Kemitraan yang
dibentuk dengan
lembaga keuangan
sesuai dengan panduan
global dokumen

Proporsi lembaga
keuangan yang
sesuai yang
memberikan layanan
kepada masyarakat

Meningkatkan
penyediaan layanan
keuangan untuk
rumah tangga nelayan
dan usaha masyarakat

Proporsi nelayan dengan
rekening aktif di lembaga
keuangan

Pilar
Sasaran

Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Capaian Hasil ME Metric

Data untuk
Pengambila
n Keputusan

Menyediakan data
penting dan kuat secara
ilmiah tentang status
perikanan lokal dan
habitat kritis,
menggunakan
teknologi digital untuk
memberikan informasi
dengan cara yang
ramah pengguna dan
berguna, untuk rumah
tangga nelayan dan
non-nelayan, bisnis dan
badan pengelola untuk
mendukung

Sistem registrasi nelayan
digital yang diadopsi
oleh pemerintah

Proporsidaerah yang
mengadopsi sistem
registrasi nelayan
digitalregistrasi
nelayan

Datadapat diakses
dan digunakan oleh
pembuat keputusan
lokal

Proporsi badan
pengelola lokal yang
memiliki akses ke data
registrasi nelayan

Semua nelayan yang
diketahui tercatat dalam
sistem registrasi Rare

Proporsi nelayan
Terdaftar

Data Tangkapan
ditautkan ke nelayan
individu

Total tangkapan yang
dilaporkan per nelayan
per perjalanan

Pembeli dilatih untuk
menggunakan Ourfish

Proporsi pembeli
yang dilatih untuk
menggunakan
Ourfish tangkap

Data secara konsisten
dicatat oleh pembeli

Rata-rata frekuensi
bulanan catatan
tangkapan oleh pembeli

Pemantauan ekologis
selesai

Proporsi akses
terkelola dan
kawasan wilayah

Kelimpahan ikan,
ukuran ikan,
keanekaragaman ikan,

Kelimpahan

Ukuran ikan
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pengambilan
keputusan yang efektif.

lindung laut alam
dengan pemantauan
ekologi selesai

luas dan tutupan
habitat, dan data
keanekaragaman
habitat dikumpulkan
untuk mengevaluasi
tren

Keanekaragaman ikan

Luas dan tutupan habitat

Keanekaragaman habitat

Badan pengelola dilatih
untuk menggunakan
data tangkapan dan
ekologi untuk
pengambilan keputusan.

Proporsi badan
pengelola yang telah
menerima pelatihan
untuk menggunakan
tangkapan dan data
ekologi untuk
pengambilan
keputusan

Data digunakan oleh
badan pengelola
untuk mengadaptasi
aturan kendali
manajemen perikanan

Jumlah keputusan yang
dipengaruhi oleh data
tangkapan dan data
ekologi yang
mengadaptasi aturan
pengelolaan perikanan

Data dibagikan oleh
badan pengelola
kepada pemerintah
dan organisasi
internasional

Jumlah data tangkapan
dan ekologi yang
digunakan badan
pengelola dalam
dokumen laporan untuk
pemerintah dan
organisasi internasional
(yaitu, FAO)

Pilar
Sasaran

Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metric Capaian Outcome ME Metric

Akses
Terkelola
(Managed
Access/MA)

Membangun badan
pengelola lokal yang
efektif yang memiliki
pengambilan keputusan
yang transparan, adil
dan representatif untuk
kegiatan penangkapan
ikan di perairan pesisir.
Kelompok-kelompok ini
dapat menerima dan
mendistribusikan hak

Badan pengelola
dibentuk dengan tujuan
dan sasaran yang jelas

Proporsi masyarakat
dengan badan
pengelola yang
dibentuk dengan
tujuan yang jelas

Anggota masyarakat
yakin terhadap
kemampuan badan
pengelola untuk
mengelola perikanan

Proporsi peserta yang
yakin bahwa mereka
akan terus mendapatkan
manfaat dari
pengelolaan perikanan
oleh masyarakat selama
5 tahun ke depan.

Proporsi nelayan yang
merasa bahwa
tangkapan mereka tetap
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eksklusif yang diakui
secara hukum kepada
nelayan berbasis
komunitas untuk
wilayah pesisir yang
dibatasi; dan dapat
mengatur upaya
penangkapan ikan
melalui pembatasan
pada individu dan/atau
kapal sehubungan
dengan rejim
pengelolaan tambahan
seperti aturan
pengendalian panen.

stabil atau meningkat
selama 2 tahun terakhir

Batas MA dirancang
sesuai dengan
pedoman global

Proporsi masyarakat
dengan batas MA
yang dirancang
sesuai dengan
pedoman global yang

MA diadopsi dan
batasnya ditetapkan
dengan jelas

Total kawasan akses
terkelola yang diadopsi

Rencana perikanan
yang dikembangkan
sesuai dengan
pedoman global

Proporsi badan
pengelola yang telah
mengembangkan
rencana pengelolaan
perikanan sesuai
dengan pedoman
global

Rencana pengelolaan
perikanan yang
diadopsi oleh badan
pengelola

Proporsi badan
pengelola perikanan
yang telah mengadopsi
rencana pengelolaan
perikanan )

Pengendalian
pengelolaan
perikanan yang tepat
didefinisikan dalam
rencana pengelolaan

Proporsi rencana
pengelolaan perikanan
yang mencakup
pengendalian
pengelolaan yang tepat
sebagaimana ditentukan
oleh Alat Penilaian
Pengelolaan Perikanan
FF

Kepemimpinan badan
pengelola mewakili
kepentingan anggota
masyarakat

Proporsi anggota
masyarakat yang
merasa bahwa
kepentingan mereka
diwakili oleh badan
pengelola.

Anggota masyarakat
yakin akan
kemampuan badan
pengelola untuk
mengelola perikanan

Proporsi anggota
masyarakat yang merasa
bahwa badan pengelola
perikanan membuat
keputusan yang
menguntungkan
perikanan dan
masyarakat

Badan pengelola
mengadakan
pertemuan minimal
sebulan sekali

Proporsi masyarakat
dengan badan
pengelola yang
mengadakan
pertemuan

Anggota masyarakat
yang berpartisipasi
dalam badan
pengelola setidaknya
setiap bulan

Proporsi nelayan dan
pemangku kepentingan
lainnya yang menghadiri
rapat badan pengelola
setidaknya setiap bulan
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setidaknya setiap
bulan

Badan pengelola
transparan dan
akuntabel

Proporsi badan
pengelola dengan
strategi yang jelas
untuk
mengkomunikasikan
keputusan di
konstitusi dan
rencana pengelolaan

Proses pengambilan
keputusan dan
hasilnya transparan

Proporsi anggota
masyarakat yang
mengetahui peraturan
penangkapan ikan

Hasil dari proses
pengambilan
keputusan efektif

Proporsi anggota
masyarakat yang merasa
bahwa peraturan
penangkapan ikan saat
ini berlaku efektif dalam
mengelola perikanan
dan memastikan hasil
tangkapan tetap stabil.

Badan pengelola
memiliki rencana
koordinasi eksternal
untuk mengidentifikasi
jalur untuk
mempengaruhi dan
menginformasikan di
tingkat daerah dan
nasional

Proporsi badan
pengelola dengan
rencana koordinasi
eksternal

Perikanan pesisir
terwakili dalam
keputusan
pengelolaan
perikanan daerah dan
nasional

Frekuensi perwakilan
badan pengelola yang
berpartisipasi dalam
forum pengambilan
keputusan nasional atau
daerah dalam 12 bulan
terakhir

Badan pengelola
menetapkan hak akses
nelayan untuk wilayah
akses terkelola

Proporsi masyarakat
dengan hak akses
nelayan ditetapkan

Hak akses di wilayah
MA didistribusikan
secara adil

Proporsi nelayan yang
percaya bahwa hak akses
telah didistribusikan
secara adil di dalam MA

Penegakan dan sistem
pengawasan
dikembangkan dan
diadopsi

Proporsi masyarakat
dengan sistem
penegakan /
pengawasan yang
dikembangkan dan
diadopsi

Peningkatan persepsi
kepatuhan terhadap
peraturan

Frekuensi yang dirasakan
akan ditangkap karena
melanggar peraturan
Frekuensi pengamatan
penggunaan alat
tangkap yang tidak
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disetujui, penangkapan
ikan di kawasan lindung
laut, dan penangkapan
ikan tanpa izin di MA

Pendanaan dan rencana
pembiayaan
berkelanjutan
dikembangkan untuk
mendukung kegiatan
pengelolaan

Proporsi masyarakat
dengan rencana
pembiayaan yang
dikembangkan

Pendanaan diterima
dari entitas
pemerintah dan
non-pemerintah
untuk mendukung
kegiatan pengelolaan

Proporsi kegiatan
pengelolaan yang
didanai oleh badan
pemerintah dan non
pemerintah.

Pilar
Sasaran

Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Capaian Hasil ME Metric

Adopsi
Perilaku

Penrapan wawasan
perilaku untuk
membentuk norma,
mempromosikan
perilaku berkelanjutan,
dan memberikan
perubahan yang
langgeng di berbagai
tingkat masyarakat
manusia.

Kampanye nelayan
profesional - registrasi

Proporsi masyarakat
di mana kegiatan
registrasi yang terkait
dengan kampanye
nelayan profesional
diselesaikan

Nelayan percaya
bahwa registrasi atau
pendaftaran itu
penting

Proporsi nelayan yang
percaya bahwa
pendaftaran akan
membantu
mempertahankan atau
meningkatkan tangkapan
ikan

Registrasi nelayan
Proporsi nelayan yang
terdaftar

Kampanye nelayan
profesional - partisipasi

Proporsi masyarakat
dimana kegiatan
partisipasi yang
terkait dengan
kampanye nelayan
profesional
diselesaikan

Nelayan percaya
bahwa partisipasi
akan meningkatkan
pengelolaan

Proporsi nelayan yang
percaya bahwa
partisipasi dalam
pengelolaan akan
membantu memelihara
atau meningkatkan
penangkapan ikan

Nelayan
berpartisipasi dalam
badan pengelola

Proporsi nelayan yang
terlibat secara aktif di
proses pengambilan
keputusan
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Nelayan mendorong
orang lain untuk
berpartisipasi.

Proporsi nelayan yang
mendorong orang lain
(baik di dalam maupun di
luar komunitas lokalnya)
untuk berpartisipasi
dalam kegiatan yang
berkelanjutan /
bertanggung jawab

Kampanye nelayan
professional - Pelaporan

Proporsi masyarakat
dimana kegiatan
pelaporan yang
terkait dengan
kampanye nelayan
profesional
diselesaikan

Nelayan percaya
bahwa pelaporan
tangkapan penting
untuk
mempertahankan
perikanan

Proporsi nelayan yang
percaya bahwa
pelaporan tangkapan
penting untuk
mempertahankan atau
meningkatkan tangkapan
ikan

Tangkapan nelayan
dicatat oleh pembeli

Proporsi dari nelayan
yang terdaftar dengan
hasil tangkapan yang
dilaporkan

Kampanye nelayan
profesional - Kepatuhan

Proporsi masyarakat
dimana kegiatan
kepatuhan yang
terkait dengan
kampanye nelayan
profesional
diselesaikan

Nelayan percaya
bahwa kepatuhan
terhadap peraturan
penangkapan ikan
akan meningkatkan
hasil tangkapan

Proporsi nelayan yang
percaya bahwa
kepatuhan terhadap
peraturan penangkapan
ikan akan membantu
memelihara atau
meningkatkan tangkapan
ikan

Nelayan mematuhi
peraturan
menangkap ikan

Proporsi nelayan yang
mengklaim bahwa
nelayan lain menangkap
sesuai dengan peraturan
penangkapan ikan

Pilar Sasaran Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metric Capaian Outcome ME Metric
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Pengarusuta
maan gender

Mengembangkan komponen
pelatihan kunci ke dalam
kurikulum untuk
memastikan kesetaraan
gender dalam pembentukan
dan pengoperasian badan
pengelola perikanan.
Mengakui dan menyoroti
peran penting perempuan
dalam perikanan berbasis
komunitas pesisir.
Meningkatkan pengaruh
penting peran perempuan
dalam mempromosikan dan
memelihara perilaku
penangkapan ikan yang
berkelanjutan di
masyarakat.

Memfasilitasi akses
perempuan ke alat
dan informasi
keuangan

Proporsi anggota
usaha masyarakat
yang perempuan

Memperkuat peran
perempuan dalam
pengambilan
keputusan
keuangan

Proporsi perempuan
dalam masyarakat yang
membuat keputusan
keuangan untuk rumah
tangga

Proporsi pembeli
perempuan yang
dilatih untuk
menggunakan ikan
Kami

Mendorong
partisipasi
perempuan dalam
pengelolaan
perikanan

Proporsi contoh dan
referensi yang
menggunakan
perempuan dan
laki-laki dalam posisi
kepemimpinan

Peningkatan
partisipasi
perempuan dalam
pengelolaan
perikanan

Proporsi perempuan
dalam masyarakat yang
menghadiri rapat badan
pengelola dalam sebulan
terakhir

Proporsi pertemuan
badan pengelola yang
dijadwalkan pada
waktu yang sesuai
bagi perempuan
berpartisipasi

Proporsi perempuan
dalam masyarakat yang
memegang posisi
kepemimpinan dalam
badan pengelola

Mendorong
dimasukkannya
kepentingan
perempuan dalam
rancangan MA+R
dan pengembangan
rencana
pengelolaan

Proporsi lokakarya
atau pertemuan
khusus gender

Kepentingan
perempuan diwakili
dan kontribusi
diakui oleh
perikanan Badan
pengelola

Proporsi perempuan
yang merasa bahwa
kontribusinya terhadap
perikanan diakui

Proporsi peserta
perempuan dalam
lokakarya

Proporsi perempuan
yang merasa bahwa
kepentingan mereka
terwakili dalam proses
pengambilan keputusan
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Kapasitas
Adaptif
untuk
Perubahan
Iklim

Mengidentifikasi dan
merencanakan efek
perubahan yang lambat dan
dampak langsung yang
terkait dengan perubahan
iklim, terutama yang
berkaitan dengan kesehatan
terumbu karang, distribusi
populasi ikan target, dan
akses ke daerah
penangkapan ikan. Ini juga
akan mendukung
pemerintah daerah
mengembangkan dan
menanamkan pengelolaan
perikanan ke dalam strategi
adaptasi perubahan iklim.

Penilaian Kerentanan
Perubahan Iklim
selesai

Proporsi komunitas
dengan penilaian
kerentanan
perubahan iklim

Peningkatan
kapasitas untuk
beradaptasi
dengan dampak
perubahan iklim

Skor kapasitas adaptif
ekologis

Proporsi komunitas
dengan risiko atau
rencana bencana yang
menggabungkan tindakan
tanggap perubahan iklim

Skor kapasitas adaptif
sosial
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Kebijakan & Tata Kelola: Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan, Jalur Peraturan Hukum, Komitmen Kebijakan, Jaringan Para Juara
(Champions), Prioritas Perikanan Pesisir, Komitmen Keuangan

Pilar
Sasaran

Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Capaian Hasil ME Metric

Pengatur
an
kelembag
aan dan
kemitraa
n

Menetapkan pengaturan
kelembagaan dan
kemitraan di antara
pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya untuk
adopsi yang luas dari MA+R

Analisis lanskap
pemangku kepentingan,
mengidentifikasi
kemitraan kritis dan
sinergis yang akan
memungkinkan adopsi
yang luas dari MA+R

Analisis lanskap
mengidentifikasi dan
menilai lembaga
pemerintah, lembaga
akademik, pemerintah
daerah, organisasi
pengembangan
kapasitas, dan
jaringan pemerintah
lokal yang ada dalam
relevansi dan
pentingnya tujuan
Fish Forever dengan
strategi keterlibatan
untuk membangun
dan mengelola
kemitraan ini.

Program ini bekerja
dengan mitra yang
mandatnya selaras
dengan tujuan
perikanan pesisir
berkelanjutan dan
telah menyatakan
minat yang jelas
dalam mengadopsi
pendekatan MA+R
dan Pengelolaan
Berbasis
Masyarakat
(Community-Based
Management/
CBM)

Jumlah mitra yang
selaras dengan misi dan
menandatangani Surat
Ketertarikan

Melatih mitra prioritas
untuk membangun
pengetahuan, apresiasi,
dan keterampilan untuk
akses terkelola dan
pengelolaan perikanan
berbasis masyarakat,
menyelaraskan Fish
Forever dengan
prioritas kelembagaan
mereka sendiri

Proporsi mitra
teridentifikasi yang
telah dilatih dalam
pendekatan Fish
Forever, ke tingkat di
mana mereka dapat
mendukung
implementasi di
geografi Rare saat ini
atau mampu
mereplikasi di tempat
lain

Mitra memiliki
apresiasi dan
keterampilan yang
memadai untuk
mendukung atau
meniru penerapan
MA+R dan CBM di
lebih banyak
wilayah geografis

Proporsi mitra yang
teridentifikasi dan
menerima pelatihan
tentang MA+R, CBM, dll.
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Kemitraan dan
pengaturan formal
dibentuk untuk
memungkinkan
pelaksanaan dan / atau
dukungan yang efektif
untuk pendekatan
komunitas perikanan
pesisir berkelanjutan s

Proporsi mitra
potensial di setiap
tingkatan relevansi
dengan perjanjian
formal ditandatangani
(misalnya MOU,
kontrak dll) dan
rencana kerja
bersama untuk
pelatihan dan / atau
pelaksanaan.

Mitra memiliki
mekanisme formal
untuk bekerja
bersama dalam
tujuan bersama
yang mengarah
pada masyarakat
pesisir yang
berkelanjutan dan
tangguh

Proporsi kemitraan yang
mengarah pada replikasi
atau skala MA+R dan
pendekatan pengelolaan
perikanan berbasis
masyarakat (akan
ditentukan, tetapi dapat
mencakup kesepakatan
untuk bekerja di wilayah
baru, menangani
masalah keuangan atau
kebijakan, dll.)

Tujuan pilar Sasaran Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Hasil Metrik ME

Jalur
peraturan
Kerangka
Peraturan

Mengidentifikasi dan
menetapkan jalur yang jelas
bagi masyarakat untuk
mengamankan hak akses
dan menerapkan akses
terkelola dengan wilayah
lindung laut

alam Analisis lanskap
kebijakan tingkat
nasional
mengidentifikasi
potensi jalur hukum
untuk menetapkan
pengelolaan berbasis
hak masyarakat untuk
perikanan pesisir (Akses
Terkelola)

Proporsi perairan
pesisir dengan jalur
kritis yang
teridentifikasi untuk
menetapkan Akses
Terkelola dengan
komunitas
konstituennya

Tim negara dapat
merumuskan
strategi yang jelas
untuk melibatkan
pembuat
keputusan dan
pemangku
kepentingan utama
untuk menghadapi
perumusan dan
adopsi instrumen
hukum yang
memungkinkan
akses terkelola dan
CBM

Strategi keterlibatan
kebijakan negara yang
mencerminkan kerangka
hukum yang ada, jendela
peluang kebijakan, dan
pemangku kepentingan
terkait untuk terlibat dan
memengaruhilarang
tangkap

Analisis lanskap
kebijakan tingkat
nasional
mengidentifikasi jalur
hukum potensial untuk
membentuk cadangan

Proporsi perairan
pesisir di mana
kewenangan hukum
dan proses untuk
menghapus suaka
larang tangkap jelas

Tim negara dapat
merumuskan
strategi yang jelas
untuk melibatkan
para pembuat
keputusan utama

strategi pelibatan
kebijakanyang
mencerminkan kerangka
hukum yang ada untuk
NTZ, area peluang dan
pemangku kepentingan
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di laut teritorial baik di
dalam dan di luar batas
Kawasan Konservasi
Laut / Taman Nasional
yang ada

dan pemangku
kepentingan
terhadap
perumusan dan
adopsi instrumen
hukum yang
mendeklarasikanN
TZ

terkait untuk melibatkan
dan mempengaruhi

Pembuat keputusan
utama Nasional dan /
atau lokal serta
pemangku kepentingan
berpartisipasi dalam
diskusi dan konsultasi
on on Akses Terkelola
dengan Cadangan

Jumlah pengambil
keputusan dan
pemangku
kepentingan yang
relevan (seperti yang
diidentifikasi dalam
analisis lanskap) yang
dikonsultasikan
tentang jalur hukum /
lembaga terkait

Pembuat
keputusan utama
dan pemangku
kepentingan
mendukung MA +
R dan pengelolaan
berbasis
masyarakat sebagai
strategi untuk
perikanan
berkelanjutan

Proporsi pembuat
keputusan terkait dan
pemangku kepentingan
utama yang telah
menunjukkan dukungan
untuk MA + R dan
pengelolaan berbasis
masyarakat (akan
ditentukan per negara
tetapi dapat mencakup
MOU, pengumuman
publik, dll.)

Analisis kapasitas
pemangku kepentingan
mengidentifikasi dan
mengkategorikan
kemitraan yang akan
memungkinkan adopsi
yang luas dari Akses
Terkelola dengan
Cadangan

Proporsi masyarakat
(atau LGU) di bawah
berbagai struktur tata
kelola yang telah
merumuskan
instrumen kebijakan
yang sesuai yang
diperlukan untuk
memungkinkan akses
terkelola dan
pengelolaan berbasis
masyarakat.

Instrumen
kebijakan yang
memungkinkan
akses terkelola dan
CBM, yang
mencerminkan
kepentingan
pemangku
kepentingan
utama,
dikembangkan

Proporsi komunitas yang
telah setuju ke
instrumen kebijakan
yang tepat yang
diformulasikan untuk
memungkinkan akses
terkelola dan
pengelolaan berbasis
masyarakat
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Instrumen hukum yang
relevan memungkinkan
MA + R dan
pengelolaan perikanan
berbasis masyarakat
diadopsi

Proporsi masyarakat
atau LGU yang secara
hukum telah
menetapkan lembaga
kebijakan yang sesuai
yang diperlukan untuk
memungkinkan akses
terkelola dan
masyarakat-
pengelolaan berbasis

Instrumen hukum
yang relevan
tersedia untuk
memastikan bahwa
badan pengelolaan
perikanan memiliki
kewenangan
pengelolaan dan
hak keputusan
yang jelas dan tidak
ambigu atas
wilayah / badan air
yang ditetapkan
dengan jelas

Proporsi masyarakat
yang memiliki
kewenangan hukum
untuk pengelolaan
berbasis kawasan
sumber daya pesisir dan
perikanan (untuk
ditentukan per negara,
tetapi dapat mencakup
otoritas Perencanaan
Wilayah Pesisir,
undang-undang KKP,
penetapan Zona
Pengelolaan Perikanan,
dll.)
Proporsi masyarakat
dengan ketentuan
hukum yang
memungkinkan
pengelolaan bersama
atas sumber daya laut
(akan ditentukan per
negara tetapi dapat
mencakup hak
pemberian surat provinsi
ke asosiasi, peraturan
kota mengidentifikasi
hak pengguna, dll.)

Sasaran pilar Sasaran Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Hasil MEMetrik

Komitme
n
Kebijakan

Mengidentifikasi dan
mengamankan komitmen
kebijakan nasional,
sub-nasional dan lokal yang
relevan menuju perikanan

Analisis lanskap
kebijakan dan strategi
dikembangkan, yang
memprioritaskan
peluang untuk

Jumlah peluang
tingkat negara /
sub-nasional yang
termasuk dalam
rencana keterlibatan

tim negara dapat
merumuskan
strategi yang jelas
yang prioritiizes
peluang untuk

negara strategi
keterlibatan kebijakan
yang mencerminkan dan
mengutamakan ekspresi
optimal komitmen dan
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pesisir yang berkelanjutan
dan tangguh

mempengaruhi
rencana, kebijakan, dan
proyek yang relevan
dari pemerintah dan
lembaga / organisasi
lain, termasuk di bidang
keanekaragaman hayati,
iklim, pembangunan,
dll.

bersama dengan
jendela peluang untuk
setiap pilihan,
menyelesaikan

mengamankan
komitmen
pemerintah untuk
perikanan pesisir
yang berkelanjutan
dan tangguh

jalur untuk
mengamankan mereka

Kemitraan engagem
Rencana ent digunakan
untuk membangun dan
mengelola hubungan
dengan pengambil
keputusan
danpengaruh yang
relevan

pemberiProporsi
mitra yang
diidentifikasi dalam
rencana keterlibatan
bahwa hubungan
formal atau informal
telah terjalin

Rare mampu
memberikan
masukan untuk
perumusan
kebijakan prioritas,
rencana, dan
proyek

Jumlah peluang di mana
Rare diundang dan /
atau telah memulai
untuk memberikan
masukan teknis atau
kebijakan, diminta untuk
berkumpul atau
memfasilitasi konsultasi,
dll.

Rencana, kebijakan, dan
proyek yang relevan
memasukkan prinsip /
bahasa / ketentuan /
pendekatan, dll. dari
Fish Forever.

Proporsi rencana,
kebijakan dan proyek
pemerintah yang
relevan dengan
pengelolaan sumber
daya pesisir yang
mencerminkan prinsip
/ bahasa / ketentuan /
pendekatan Fish
Forever

Komitmen untuk
memprioritaskan
perikanan pesisir
(dan penggunaan
pendekatan Fish
Forever)
ditunjukkan
melalui regulasi,
pedoman, fokus
program ,
dokumen dan
rencana, atau
anggaran dan
pinjaman

Jumlah rencana tingkat
nasional, kebijakan,
peraturan dan proyek
yang mencerminkan
prinsip / bahasa /
ketentuan / pendekatan
khusus (misalnya,
rencana pembangunan
nasional, NDC dan
Rencana Aksi Nasional,
dll.)
Jumlah sub -rencana
nasional, kebijakan,
peraturan dan proyek
yang mencerminkan
prinsip / bahasa /
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ketentuan / pendekatan
khusus (misalnya,
keputusan gubernur,
rencana pengelolaan
Kawasan Manajer
Perikanan, rencana
RESEX, dll.)
Jumlah dokumen,
rencana, kebijakan,
peraturan dan proyek
pemerintah daerah yang
mencerminkan prinsip /
bahasa / ketentuan /
pendekatan khusus
(rencana pembangunan
daerah, dll.); relevan, ini
mungkin perlu
menetapkan satu
komitmen kebijakan
seputar prioritas
perikanan pesisir dan
nelayan dalam perairan
teritorial suatu negara

Tujuan pilar Pilar Tujuan Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Hasil ME Metric

Jaringan
para juara

Membangun jaringan
pendukung politik yang
akan mengangkat isu-isu
pesisir perikanan dalam
diskusi nasional dan
internasional, mendorong
implementasi yang efektif
di lokasi, dan mendorong
rekan-rekan untuk
mendukung solusi

Pimpinan pemerintah
daerah membuat
komitmen publik untuk
reformasi perikanan
pesisir melalui
penandatanganan janji

Proporsi pemimpin
pemerintah daerah
dari daerah pesisir
yang telah
menandatangani ikrar
kepemimpinan

Pimpinan yang
Pekerjaan yang
jarang dilakukan
adalah para
pendukung
manajemen
berbasis komunitas
yang sangat terlibat
di dalam dan di

Jumlah kebijakan,
rencana dan
demonstrasi kemauan
politik yang telah
ditandatangani oleh para
pemimpin lokal untuk
mendukung manajemen
berbasis komunitas
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luar komunitas
mereka

Pejuang pemerintah
diidentifikasi,
dibudidayakan dan
dilatih d di tingkat
nasional, sub-nasional
dan lokal untuk menjadi
pendukung reformasi
perikanan pesisir

Proporsi pemimpin
lokal, sub-nasional
dan nasional yang
teridentifikasi dari
masyarakat sipil dan
pemerintah yang
telah berpartisipasi
dalam pelatihan
tentang advokasi yang
efektif untuk
reformasi perikanan
pesisir

Pemimpin yang
bekerja dengan
Rare adalah
pendukung MA + R
yang
berpengetahuan
dan pengelolaan
berbasis komunitas
baik di dalam
maupun di luar
komunitas mereka

Proporsi lokal pemimpin
yang berkontribusi pada
adopsi MA-R secara luas
(yaitu, mempengaruhi
anggota komunitas saat
mereka mengadopsi
akses terkelola dengan
wilayah lindung laut
alam; mempengaruhi
pemimpin lain untuk
mengadopsi dan
mempertahankan
aktivitas yang selaras;
dan memberikan opini
yang diinformasikan dan
pengalaman yang
relevan kepada otoritas
nasional untuk
mempengaruhi
keputusan kebijakan
yang lebih luas dan
menciptakan pendukung
dari pejabat tersebut);
Mungkin perlu melacak
ini di tingkat nasional,
sub-nasional dan lokal
jika diperlukan

Rencana keterlibatan
membantu
menempatkan
(masyarakat sipil dan)
pendukung pemerintah
di forum yang sesuai di
mana dukungan mereka
untuk perikanan pesisir
yang berkelanjutan dan
tangguh dipamerkan

Proporsi acara lokal,
nasional dan
internasional yang
relevan menangani
masalah perikanan
pesisir di mana para
pemimpin yang
didukung oleh Rare
telah berpartisipasi
sebagai advokat untuk
Akses Terkelola
dengan cadangan dan
/ atau elemen ikan
lainnya selamanya.

Pendekatan MA + R
dan CBM dibagikan
secara luas oleh
pendukung yang
kredibel

Jaringan kepemimpinan
formal untuk berbagi
dan belajar dibentuk

Proporsi masyarakat
sipil dan pemimpin
pemerintah yang
teridentifikasi yang
merupakan bagian
dari jaringan

Dukungan untuk
MA + R dan CBM
tersebar di lebih
banyak komunitas
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kepemimpinan formal
yang berfokus pada
masalah perikanan
pesisir atau
memainkan peran
kepemimpinan
perikanan formal
dalam jaringan yang
lebih luas (misalnya
ketua Komite
Perikanan di Liga
Walikota)

Tujuan
Pilar Tujuan Pilar Tujuan
Tujuan

Milestone Mile batu Metrik Hasil Hasil ME Metrik

Prioritas
Perikanan
Pesisir

Prioritas dan preferensi
masyarakat pesisir dalam
akses mereka dan
pemanfaatan berkelanjutan
perikanan pesisir

Gunakan argumen
numerik berbasis bukti
tentang pentingnya
sosial dan ekonomi
perikanan berbasis
masyarakat sehingga
mereka terwakili
dengan tepat dalam
undang-undang
nasional yang mengatur
sumber daya laut

Proporsi pemerintah
daerah dan
pemerintah
sub-nasional yang
telah menerbitkan
data numerik tentang
status perikanan
pesisir mereka dan
dapat direferensikan
dalam
undang-undang
nasional yang
mengatur sumber
daya laut
(untuk pertimbangan
tingkat nasional)

Perairan teritorial
untuk
penangkapan ikan
pesisir ditetapkan
dengan
mengecualikan
kegiatan industri
penangkapan ikan
dan alat tangkap
intensitas tinggi

Proporsi kota dengan
wilayah perairan yang
diperuntukkan bagi
perikanan pesisir

Mendukung kerja
sama kementerian
nasional satu sama
lain dan
menghubungkanny
a secara vertikal ke
pemerintah daerah
dan kelompok
pengelolaan
berbasis

Proporsi kementerian
nasional yang terhubung
dengan pemerintah
daerah dan kelompok
manajemen berbasis
masyarakat
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masyarakat untuk
meningkatkan
pemantauan ,
sistem pengawasan
dan penegakan
hukum yang dapat
menyampaikan
pemisahan armada
penangkapan ikan
ini

TUJUAN Pilar Sasaran Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Hasil ME Metrik

Komitme
n
Keuangan
Keuangan

nasional, sub-nasional dan
lokal komitmen terhadap
pengelolaan bersama
berbasis masyarakat / Akses
Terkelola dengan Cadangan
atau elemen lain dari Fish
Forever

Analisis nasional dan
lokal yang
mengidentifikasi
hambatan dan
memprioritaskan
jendela peluang untuk
pembiayaan
berkelanjutan
pengelolaan perikanan
berbasis masyarakat.

Analisis lanskap
pembiayaan
berkelanjutan di
tingkat nasional /
sub-nasional dan lokal
terpilih
mengidentifikasi
peraturan, kebijakan,
peluang kapasitas

Analisis keuangan di
tingkat lokal (atau
subnasional) yang
membantu
mengidentifikasi
hambatan
pembiayaan
berkelanjutan.

Tim negara dapat
merumuskan
strategi yang jelas
untuk melibatkan
pembuat
keputusan utama
dan
memprioritaskan
inisiatif yang paling
layak dan
berdampak
untukSF

strategi pembiayaan
berkelanjutan
Negarayang
mencerminkan daftar
prioritas peluang

Rencana keterlibatan
kemitraan yang
digunakan untuk
membangun dan
mengelola hubungan

Proporsi pemangku
kepentingan publik
dan swasta terkait
yang terlibat dalam
merancang atau

Pemangku
kepentingan
pemerintah secara
aktif mencari
peluang untuk

Proporsi pembuat
keputusan terkait dan
pemangku kepentingan
utama yang telah
menyatakan
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dengan pembuat
keputusan dan pemberi
pengaruh yang relevan

meningkatkan
mekanisme yang
dapat mengarahkan
pembiayaan
berkelanjutan ke
perikanan pesisir.

memasukkan
perikanan pesisir
dalam agenda
anggaran dan
keuangan

dukungannya untuk
pembiayaan perikanan
pesisir secara
berkelanjutan seperti
yang tertuang dalam
MOU, LOI, partisipasi
dalam kelompok kerja,
dll.

Kebijakan, dokumen
panduan, dan
peraturan yang relevan
mencakup mekanisme
pembiayaan yang
sesuai untuk
pengelolaan perikanan
pesisir yang
berkelanjutan, baik
untuk sektor tersebut, o
komunitas lain dan
komunitas pendukung
Rare

Proporsi kebijakan,
dokumen panduan,
dan peraturan terkait
yang mencakup
mekanisme
pembiayaan baru atau
yang ditingkatkan,
baik untuk sektor
perikanan pesisir, dan
untuk komunitas
pendukung Rare (mis.
pedoman anggaran,
anggaran, dll.)

Perikanan pesisir
sebagai a sektor,
dan masyarakat
yang didukung oleh
Rare, memiliki
sumber
pembiayaan yang
berkelanjutan
untuk mendukung
pengelolaan
perikanan berbasis
masyarakat yang
berkelanjutan.

Proporsi biaya yang
diproyeksikan untuk
reformasi perikanan
pesisir (sebagai sektor
dan dalam masyarakat
Rare bekerja) yang dapat
dicakup oleh mekanisme
pembiayaan
berkelanjutan yang baru
atau ditingkatkan.

Blended Finance: Pendanaan Publik, Modal Swasta, Kebijakan Publik / Swasta

Tujuan Pilar Tujuan Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Outcome ME Metrik

Pendanaa
n Publik

Mengukur biaya
sebenarnya dari
pengelolaan perikanan
pesisir secara nasional dan
membangun model yang
dapat direplikasi

Pembuatan konsep
untuk Kelas Aset Laut

Pengiriman konsep
Kelas Aset Laut

Berhasil
menciptakan nilai
untuk aset laut

Investor menggunakan
kelas aset laut sebagai
bagian dari proses
penilaian untuk sekuritas
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Identifikasi biaya setiap
proyek FF Harga

per unit independen
untuk setiap proyek
FF

Ada nilai yang
melekat pada setiap
proyek FF yang
dapat digunakan
untuk biaya
pengeluaran
tahunan

Pemerintah daerah akan
menggunakan biaya
proyek dalam proses
penganggaran tahunan
mereka untuk
program-program
mendatang.

Untuk meningkatkan
alokasi anggaran nasional
dan sub-nasional untuk
mengelola perikanan
berbasis masyarakat
melalui pendekatan MA + R

Menandatangani MOU
dengan pemerintah

Menandatangani
MOU antara Rare dan
negara tempat kita
bekerja

MOU akan
memungkinkan
Rare untuk
mengeksplorasi
peluang keuangan
campuran untuk
mendukung
berbasis masyarakat
perikanan

Rare akan secara aktif
bekerja dengan
pemerintah untuk
mengidentifikasi wilayah
di mana kendaraan
pembiayaan campuran
dapat digunakan oleh
wilayah tersebut untuk
mendukung perikanan
berbasis masyarakat.

Advokasi untuk
memasukkan
prinsip-prinsip FF ke
dalam kebijakan
nasional dan
sub-nasional.

Pencantuman prinsip
FF dimasukkan ke
dalam kebijakan
nasional dan
sub-nasional.

Dengan
dimasukkannya
prinsip-prinsip FF
dalam kebijakan
nasional dan
sub-nasional, maka
kebijakan-kebijakan
tersebut akan
dilaksanakan di
tingkat lokal.

Prinsip-prinsip diadopsi
di setiap negara. Rare BF
bekerja.

Memasukkan
prinsip-prinsip FF
dalam Rencana
Pembangunan
Nasional

FF termasuk dalam
Rencana
Pembangunan
Nasional

Prinsip-prinsip FF
diprioritaskan
secara regional /
lokal karena
termasuk dalam
Rencana

Prinsip FF termasuk
dalam alokasi anggaran
pada proyek-proyek di
tingkat regional dan
lokal.
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Pembangunan
Nasional

TUJUAN Pilar Sasaran Pilar Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Hasil ME Metrik

Modal
Swasta

Membuka pendanaan baru
dari modal swasta untuk
mendukung keberlanjutan
jangka panjang perikanan
sebagai proposisi yang
benar-benar dapat
diinvestasikan.

Konsep kerangka kerja
struktur yang
menggunakan
pendanaan publik
untuk mengumpulkan
modal swasta untuk
mendukung FF

Penyampaian konsep
kerangka kerja

Meningkatkan
jumlah perusahaan
swasta yang
berkontribusi pada
pengelolaan
perikanan

Jumlah organisasi swasta
yang berkontribusi pada
kegiatan pengelolaan
perikanan

Jumlah pendanaan
organisasi swasta telah
berkontribusi pada
pengelolaan perikanan

Pilar
Tujuan

Pilar Tujuan Sasaran Milestone Milestone Metrik Hasil Hasil ME Metrik

Kebijakan
Publik /
Swasta

Pembuatan pedoman untuk
berinvestasi dalam sumber
daya Laut

Pembuatan pedoman
untuk investasi sumber
daya laut

Pedoman yang
disetujui untuk
berinvestasi dalam
sumber daya Kelautan

Pedoman diadopsi
oleh pemerintah
dan mitra komersial

Pedoman menjadi a
Menentukan / memilih
faktor untuk berinvestasi
dalam sumber daya laut
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Lampiran B: Metrik Dampak M&E

Tujuan Tujuan Metrik

Konservasi
Keanekaragaman
Hayati

Pemulihan
perikanan

Rata-rata panjang spesies

target Kelimpahan ikan target

Keanekaragaman genera ikan

Persentase dari bioma yang diprediksi s realisasi di dalam kawasan lindung laut

Persen dari perkiraan tangkapan yang direalisasikan oleh nelayan

Komposisi spesies dari total pendaratan (menurut berat)

Kualitas Habitat

Rata-rata kawasan terumbu / bakau / lamun yang diukur dengan data satelit

Rata-rata persentase karang hidupkarang

Keanekaragaman jenis

Meningkatkan
Kesejahteraan

Sosial
Proporsi masyarakat yang percaya bahwa mereka mendapat manfaat yang sama dari
perikanan seperti rumah tangga lainnya

Kepercayaan
Politik

Proporsi anggota masyarakat yang percaya pada pemerintah nasional untuk membuat
keputusan yang menguntungkan komunitas nelayan skala kecil (dinormalisasi dengan
membaginya dengan jumlah orang yang "mempercayai kebanyakan orang")

Kepercayaan
Sosial

Proporsianggota komunitas yang mempercayai sesama anggota komunitasnya
(dinormalisasi dengan membaginya dengan jumlah orang yang "mempercayai
kebanyakan orang")

Kepercayaan
Sosial

Proporsi anggota komunitas yang mempercayai pembuat keputusan lokal untuk
membuat keputusan yang menguntungkan komunitas atas kepentingan pribadi mereka
(dinormalisasi dengan membaginya dengan jumlah orang yang "mempercayai
kebanyakan orang")

Kumpulkan ive
Efikasi

Proporsi anggota masyarakat yang percaya bahwa masyarakat memiliki kemampuan
untuk mengelola perikanan secara efektif untuk memaksimalkan pangan dan
keuntungan
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Harapan untuk
masa depan

Proporsi nelayan yang yakin bahwa pekerjaan mereka aman

Tujuan Tujuan Metrik

Mengamankan
Pasokan

Pangan
Ketahanan
Pangan

Proporsi nelayan rumah tangga yang yakin akan dapat memperoleh makanan yang
cukup untuk Anda dan keluarga untuk 12 bulan ke depan

Proporsi rumah tangga nelayan yang harus mengurangi jumlah makanan karena tidak
memiliki cukup makanan dalam 12 bulan terakhir

Proporsi rumah tangga nelayan yang sering Khawatir tentang tidak memiliki cukup
makanan untuk semua orang dalam rumah tangga-

Frekuensi ratarata konsumsi ikan di rumah tangga

Pasokan Pangan
Proporsi hasil tangkapan yang digunakan untuk makanan

Jumlah tangkapan

Menunjang Mata
Pencaharian

Kapasitas
Keuangan

Proporsi anggota masyarakat memiliki akses ke dana darurat, baik melalui tabungan
pribadi, kelompok simpan pinjam, atau lainnya (cukup untuk mengganti alat tangkap,
atau memulihkan mata pencaharian utama mereka ood)

Persepsi rata-rata tentang situasi ekonomi pribadi

Proporsi anggota masyarakat yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya

Retensi Nilai Total pendapatan nelayan dari tangkapan

Aset Rumah
Tangga Aset

utama yang dibeli dalam 12 bulan sebelumnya (rumah, mobil, motor / skuter, kulkas,
cuci mesin, perahu, alat tangkap utama, dll.)

Aset Masyarakat
Perkiraan nilai total infrastruktur perikanan baru milik masyarakat telah dibuka untuk
digunakan dalam 36 bulan terakhir.
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Ketergantungan
Penangkapan

Proporsi pendapatan rumah tangga yang berasal dari menjual ikan
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Lampiran C: Target Pencapaian Kesesuaian Metrik TPB

/ tujuan Hasil /Dampak ME Metric SDG SDG Sasaran SDG Indikator

Batas-batas wilayah
lindung laut diadopsi
oleh tokoh
masyarakat

Batas-batas ekologis dan
sosial wilayah lindung laut
diadopsi oleh masyarakat

Luas WIlayah
Lindung Laut

Hidupan
Dibawah Air

Laut 14,5-Menghemat
Pesisir dan daerah-pada
tahun 2020,
melestarikan setidaknya
10 per persen wilayah
pesisir dan laut, sesuai
dengan hukum nasional
dan internasional dan
berdasarkan yang
terbaik informasi ilmiah
yang tersedia

* 14.5.1 Cakupan
kawasan lindung
dalam kaitannya
dengan kawasan laut

Kemitraan yang
dibangun dengan
lembaga keuangan
sesuai dengan
dokumen panduan
global

Meningkatkan penyediaan
layanan keuangan

Proporsi
anggota
masyarakat
dengan rekening
aktif di lembaga
keuangan

Pekerjaan
yang layak dan
Pertumbuhan
Ekonomi

8.10 Memperkuat
kapasitas lembaga
keuangan domestik
untuk mendorong dan
memperluas akses ke
perbankan, asuransi dan
layanan keuangan untuk
semua

8.10.2 Proporsi orang
dewasa (15 tahun ke
atas) yang memiliki
rekening di bank atau
lembaga keuangan
lain atau dengan
penyedia layanan
uang seluler

Batas MA dirancang
sesuai dengan
pedoman global
yang

diterapkan MA dan
ditetapkan dengan jelas

Total wilayah
akses terkelola
yang diadopsi

Kehidupan di
Bawah Air

14.2 Melindungi dan
Memulihkan
Ekosistem-2 Pada tahun
2020, secara
berkelanjutan
mengelola dan
melindungi ekosistem
laut dan pesisir untuk
menghindarimerugikan
yang signifikan

* 14.2.1 Proporsi
kawasan ekonomi
eksklusif nasional
yang dikelola dengan
pendekatan berbasis
ekosistem; Survei /
kompilasi gabungan
dengan badan
nasional dan badan
internasional
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dampak, termasuk
dengan memperkuat
ketahanannya , dan
bertindak untuk
restorati mereka dalam
rangka
mewujudkan lautan
yang sehat dan
produktif

• Pelaporan rutin Laut
Regional kepadaUNEP

pimpinan badan
pengelolamewakili
kepentingan anggota
masyarakat Anggota

masyarakat yakin bahwa
perikanan mereka akan
meningkat dan / atau stabil

Proporsi
anggota
masyarakat
yang merasa
bahwa badan
pengelola
perikanan
membuat
keputusan yang
menguntungkan
perikanan dan
masyarakat.pen
gambilan
keputusan yang

Perdamaian
dan Keadilan
Institusi Kuat

16.7
Memastikanresponsif,
inklusif, partisipatif dan
representatif di semua
tingkatan

16.7.2 Proporsi
populasi yang percaya
bahwa pengambilan
keputusan bersifat
inklusif dan responsif,
berdasarkan jenis
kelamin, usia,
disabilitas dan
kelompok penduduk

Mendorong
partisipasi
perempuan dalam
pengelolaan
perikanan

Peningkatan partisipasi
perempuan dalam
pengelolaan perikanan

Proporsi
perempuan
dalam
masyarakat
yang
menghadiri
rapat badan
pengelola dalam
sebulan terakhir

Kesetaraan
Gender

5.5. Memastikan
partisipasi penuh dan
efektif perempuan dan
kesempatan yang sama
untuk kepemimpinan di
semua tingkat
pengambilan keputusan
dalam kehidupan
politik, ekonomi dan
publik

5.5.2 Proporsi
perempuan dalam
posisi manajerial
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Proporsi
perempuan
dalam
komunitas yang
memegang
posisi
kepemimpinan
dalam badan
pengelola

Kesetaraan
Gender

5.5 . Memastikan
partisipasi penuh dan
efektif perempuan dan
kesempatan yang sama
untuk kepemimpinan di
semua tingkat
pengambilan keputusan
dalam kehidupan
politik, ekonomi dan
publik

5.5.1 Proporsi kursi
yang dipegang oleh
perempuan di
parlemen nasional
dan pemerintah
daerah

Mendorong
dimasukkannya
kepentingan
perempuan dalam
MA + R desain dan
pengembangan
rencana manajemen

Kepentingan perempuan
diwakili dan kontribusi diakui
oleh manajemen

Proporsi
perempuan
yang merasa
bahwa
kontribusi
mereka pada
perikanan diakui

Kesetaraan
Gender

5.4 Mengakui dan
menghargai perawatan
tidak berbayar dan
pekerjaan rumah tangga
melalui penyediaan
layanan publik,
infrastruktur dan
kebijakan perlindungan
sosial dan promosi
tanggung jawab
bersama dalam rumah
tangga dan keluarga
sebagaimana layaknya
secara nasional

5.4.1 Proporsi waktu
yang dihabiskan untuk
pekerjaan rumah
tangga dan perawatan
yang tidak dibayar,
menurut jenis
kelamin, usia dan
lokasi

Penilaian
Kerentanan
Perubahan Iklim
diselesaikan

Peningkatan kapasitas untuk
beradaptasi dengan efek
perubahan iklim Adaptif

ekologis skor
kapasitas

Tanpa
Kemiskinan

1.5 Pada tahun 2030,
membangun ketahanan
masyarakat miskin dan
mereka yang berada
dalam situasi rentan
dan mengurangi
keterpaparan dan
kerentanan mereka
terhadap peristiwa
ekstrem terkait iklim

* 1.5.3. Jumlah negara
dengan strategi
pengurangan risiko
bencana nasional dan
lokal
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serta guncangan dan
bencana ekonomi,
sosial, dan lingkungan
lainnya

Proporsi
masyarakat
dengan risiko
atau rencana
bencana yang
menggabungkan
tindakan
respons
perubahan iklim
Tindakan

Iklim

13.1 Memperkuat
ketahanan dan
kapasitas adaptif
terhadap bahaya terkait
iklim dan bencana alam
di semua negara

* 13.1.3. Proporsi
pemerintah daerah
yang mengadopsi dan
melaksanakan strategi
pengurangan risiko
bencana lokal sejalan
dengan strategi
pengurangan risiko
bencana nasional

Kerangka hukum dan
peraturan
diselaraskan di skala
lokal, sub-nasional,
dan nasional.

Peraturan
perundang-undangan, atau
tindakan eksekutif seperti
keputusan dan pedoman
menteri, ada untuk
memastikan bahwa badan
pengelolaan perikanan
memiliki kewenangan
pengelolaan yang jelas dan
tidak ambigu melalui
pelimpahan kekuasaan.

Proporsi
masyarakat
yang memiliki
kewenangan
hukum untuk
pengelolaan
sumber daya
laut dan pesisir
berbasis wilayah
( yaitu,
Kepemilikan
ruang laut;
Otoritas
Perencanaan
Wilayah Pesisir;
Undang-undang
kawasan lindung
laut; Zona
larang tangkap
pengelolaan

Kesetaraan
Gender

5.A Pelaksanaan
reformasi untuk
memberikan
perempuan hak yang
sama atas sumber daya
ekonomi, serta akses ke
kepemilikan dan kontrol
atas tanah dan bentuk
properti lainnya,
layanan keuangan,
warisan dan sumber
daya alam, sesuai
dengan undang-undang
nasional

5.A.2 Proporsi negara
di mana hukum
Kerangka kerja
(termasuk hukum
adat) menjamin
persamaan hak
perempuan atas
kepemilikan tanah
dan / atau kontrol
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perikanan,
Instrumen
hukum lainnya
untuk
menetapkan
kawasan
pengelolaan
perikanan;
Instrumen
hukum atau
rencana zonasi
berbasis
kawasan terkait
lainnya)

Life Below Air

14B Mendukung
nelayan skala kecil
-Memberikan akses bagi
nelayan artisanal skala
kecil ke sumber daya
dan pasar laut.

* 14.b.1 Kemajuan
negara dalam tingkat
penerapan kerangka
hukum / peraturan /
kebijakan /
kelembagaan yang
mengakui dan
melindungi hak akses
untuk
perikanan skala kecil
". Diukur dengan 3
Variabel:" Variabel 1,
40%: Keberadaan
undang-undang,
peraturan, kebijakan,
rencana atau strategi
yang secara khusus
menargetkan atau
menangani sektor
perikanan skala kecil.
Variabel 2, 30%:
Inisiatif khusus yang
sedang berlangsung
untuk
mengimplementasika
n Panduan SSF. ""
Variabel 3, 30%:
Adanya mekanisme
yang memungkinkan
nelayan skala kecil
dan pekerja perikanan
untuk berkontribusi
dalam proses
pengambilan
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keputusan "".
Berdasarkan Survei
Panduan SSF "

 

Meningkatkan dana
pemerintah yang diterima
masyarakat untuk
pengelolaan perikanan

Dana
pemerintah
yang diterima
oleh badan
pengelolaan
perikanan
berbasis
masyarakat
dalam setahun
terakhir

Tidak Ada
Kemiskinan

1.B. Menciptakan
kerangka kebijakan yang
baik di tingkat nasional,
regional dan
internasional,
berdasarkan strategi
pembangunan yang
berpihak pada
masyarakat miskin dan
peka gender, untuk
mendukung percepatan
investasi dalam
tindakan pengentasan
kemiskinan

1.B.1 Proporsi belanja
rutin pemerintah dan
belanja modal untuk
sektor-sektor yang
menguntungkan
secara tidak
proporsional
perempuan,
kelompok miskin dan
rentan

Konservasi
Keanekaragaman
Hayati

Pemulihan perikanan

Rata-rata
panjang spesies
target

Kehidupan di
Bawah Air

14,4-Penangkapan Ikan
Berkelanjutan-Pada
tahun 2020, secara
efektif mengatur
pemanenan dan
mengakhiri
penangkapan ikan yang
berlebihan,
penangkapan ikan yang
ilegal, tidak dilaporkan
dan tidak diatur
serta praktik
penangkapan ikan yang
merusak dan
menerapkan
manajemen berbasis
sains rencana,

14.4.1 Proporsi stok
ikan dalam tingkat
yang berkelanjutan
secara biologis *

Target
kelimpahan
ikan Keragaman
genera ikan
Persen dari
biomassa yang
diprediksi

/55



untuk memulihkan stok
ikan dalam waktu
sesingkat mungkin,
setidaknya ke tingkat
yang dapat
menghasilkan hasil
maksimum yang
berkelanjutan
sebagaimana ditentukan
oleh karakteristik
biologisnya

terwujud dalam
res erve
Persen dari
perkiraan
tangkapan yang
direalisasikan
oleh nelayan
Komposisi
spesies dari
total
pendaratan
(menurut berat)

Amankan Pasokan Pangan Ketahanan Pangan

Proporsi rumah
tangga nelayan
yang yakin
bahwa mereka
akan dapat
memperoleh
makanan yang
cukup untuk
Anda dan
keluarga Anda
selama 12 bulan
ke depan.

Tanpa
Kelaparan

2.1 Pada tahun 2030,
mengakhiri kelaparan
dan memastikan akses
oleh semua orang,
khususnya orang miskin
dan orang-orang dalam
situasi rentan, termasuk
bayi, ke makanan yang
aman, bergizi dan cukup
sepanjang tahun

2.1.2 Prevalensi
kerawanan pangan
sedang atau parah
dalam populasi,
Berdasarkan Skala
Pengalaman
Kerawanan Pangan
(FIES)

Proporsi rumah
tangga nelayan
yang harus
mengurangi
jumlah makanan
karena tidak
memiliki cukup
makanan dalam
12 bulan
terakhir

Nihil
Kelaparan

2.1 Pada tahun 2030,
mengakhiri kelaparan
dan memastikan akses
oleh semua orang,
khususnya masyarakat
miskin dan orang-orang
dalam situasi rentan,
termasuk bayi, terhadap
makanan yang aman,

2.1.2 Prevalensi
kerawanan pangan
sedang atau parah
dalam populasi, ba
Berdasarkan Skala
Pengalaman
Kerawanan Pangan
(FIES)
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bergizi dan cukup
sepanjang tahun

Proporsi rumah
tangga nelayan
yang sering
khawatir tidak
memiliki cukup
makanan untuk
semua orang
dalam rumah
tangga

Nihil
Kelaparan

2.1 Pada tahun 2030,
mengakhiri kelaparan
dan memastikan akses
oleh semua orang,
khususnya kaum miskin
dan orang-orang yang
rentan situasi, termasuk
bayi, untuk makanan
yang aman, bergizi dan
cukup sepanjang tahun

2.1.2 Prevalensi
kerawanan pangan
sedang atau parah
dalam populasi,
berdasarkanFood
Insecurity Experience
Scale (FIES)

Retensi Nilai

Total
pendapatan
nelayan dari
tangkapan

Mengurangi
Ketimpangan

10.1 Oleh 2030, secara
progresif mencapai dan
mempertahankan
pertumbuhan
pendapatan dari 40
persen populasi
terbawah pada tingkat
yang lebih tinggi dari
rata-rata nasional.

10.1.1 Tingkat
pertumbuhan
pengeluaran rumah
tangga atau
pendapatan per
kapita di antara 40
persen terbawah dari
populasi dan total
populasi

Kehidupan di
Bawah Air

14.7-Meningkatkan
manfaat ekonomi dari
penggunaan sumber
daya laut yang
berkelanjutan- Pada
tahun 2030,
meningkatkan manfaat
ekonomi bagi
pembangunan pulau
kecil Memilih negara
dankurang berkembang
negaradari penggunaan
berkelanjutan sumber

berkelanjutan 14.7.1
Perikanan
berkelanjutan sebagai
proporsi dari produk
domestik bruto di
negara berkembang
kepulauan kecil,
negara kurang
berkembang dan
semua negara **
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daya laut, termasuk
melalui pengelolaan
perikanan, budidaya
dan pariwisata

Zero Hunger

2.3 Pada tahun 2030,
menggandakan
produktivitas pertanian
dan pendapatan
produsen pangan skala
kecil, khususnya
perempuan, masyarakat
adat, keluarga petani,
penggembala dan
nelayan, termasuk
melalui akses yang
aman dan setara ke
tanah, sumber daya dan
input produktif lainnya,
pengetahuan, jasa
keuangan, pasar dan
peluang untuk nilai
tambah dan pekerjaan
non-pertanian

2.3.2. Pendapatan
rata-rata produsen
makanan skala kecil,
menurut jenis kelamin
dan status adat
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