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1 PENDAHULUAN 

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) sebagai unit kerja 
dibawah koordinasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Institut Pertanian 
Bogor (IPB) melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan 
masyarakat berdasarkan fungsi manajemen dari unsur-unsur organisasi seperti SDM, 
produksi, keuangan dan pemasaran. Pemasaran menjadi ha1 yang penting, karena bukan 
hanya menarik calon mahasiswa, tetapi juga untuk meningkatkan sumber keuangan, 
meningkatkan citra dan mutu departemen, serta perhatian stakeholder. 

Dunia usaha dan industri maupun instansi pemerintah merupakan pengguna 
bagi produk yang dihasilkan Departemen PSP, yaitu lulusan, paket teknologi dan jasa. 
Efisiensi penyerapan produk oleh kalangan pengguna, memerlukan jalur dimana antara 
Departemen PSP dengan pengguna melakukan interaksi yang bemakna (meanindul 
interaction) dalam suatu kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Interaksi 
bermakna adalah interaksi yang efektif, memberikm dampak positif terhadap 
Departemen PSP dan mitranya, dalam arti kedua belah pihak memperoleh manfaat 
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perluasan interaksi bemakna melalui 
kerjasarna dengan berbagai pihak diharapkm akan mempemudah pemasaran produk 
yang dihasilkan Departemen PSP. 

Kerjasama yang dimaksudkan adalah berupa kerjasama institusional sebagai 
wadah interaksi nyata dengan para stakeholders. Kerjasama antara Departemen PSP 
dengan mitranya perlu ditingkatkm, karena selama ini kerjasama yang dilakukan 
dirasakan rnasih belurn optimal. Beberapa penyebab betum optimalnya kerjasama 
tersebut adalah : 

( 1 )  Kerjasama yang ada umumnya lebih tepat digolongkan kerjasama personal, 
bukan kerjasama lembaga; peIaku yang terlibat memperoleh manfaat langsung 
yang signifikan, n m u n  manfaat yang diperoleh Departemen PSP adalah tidak 
Iangsung dan keeif, khususnya manfaat yang menyangkut portofolio 
departemen. 

(2) Pengembangan program-program kerja departemen di masa lalu belum 
memikirkan kepentingan stakeholder secara penuh; kalaupun ada, perspekif 
departemen terhadap kebuhhan stakeholder umumnya beriandaskan 
perkiram atau asumsi personal, bukm hasil interaksi yang intensif antara 
departemen dengan stakeholder. 

(3) Potensi kerjasama belum teridentifikasi secara lengkap dan yang adapun 
belum dimanfaatkan secara optimum. 
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Melalui kerjasama institusional, akan terbina komunikasi antar Mitra 
Kerjasama untuk dapat merencanakan program-program yang dapat bermanfaat bagi 
kedua belah pihak. Dampak lain dari kerjasama, adalah diperolehnya umpan balik 
Cfeed back) yang dapai digunakan untuk perbaikan dan kesinambungan (sustainability) 
proses akadelnik di Departemen PSP. Umpan balik ini penting, sebagai masukan 
untuk menjaga dan memperbaiki relevansi produk departemen dengan kebutuhan yang 
senantiasa berkembang. Harapan pengguna terhadap lulusan, merupakan masukan 
peniing uniuk memastikan bahwa lulusan Departemen PSP memiliki kompetensi, yang 
digarap melalui proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga 
dengan iingkup penelitian dan jasa yang dihasilkan, &an diarahkan sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan pengguna. '-, 

Kerjasama antara Departemen PSP,dengan mitranya perlu dikelola secara baik 
untuk memastikan bahwa kinerja Departemen PSP dalam aspek external efficiency 
selalu meningkat. Pengelolaan ini merupakan bentuk formal kerjasama insiitusionali 
antara Departemen PSP dengan mitranya. Kerjasama bersifat mutual benefit, artinya 
diarahkan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi semua pihak 
yang terlibat. 

Untuk itu perlu dibentuk suatu model interaksi kerjasama Departemen PSP 
melalui kemitraan strategik yang didasarkan sifai saiing menghargai, saling 
memperkuatlmembesarkan, saling menghidupi dan saling menguntungkan (simbiosis 
mutualistis). Kerjasama &an dibeniuk dalam suatu wadah yang disebut Forum 
Komunikasi Kemiiraan Departemen PSP dengan Mitra Perikanan Tangkap. 

Cakupan kerjasama meliputi : (1) komunikasi timbal balik (public relation atau 
marketing public relation) diantara para pelaku pemanfaaian sumberdaya perikanan 
dalam mekanisme forum formal atau infornal secara periodik atau insidental; (2) 
berbagi peran dalam pengembangan kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam 
penyusunan kurikulum bersifat link and match dengan dunia kerjalusaha (user 
oriented), serta pemanfaatan sumberdaya fisik dan non fisik secara bersama dalam 
peningkatan kapasitas insiiiusi (capacity building); (3) kerjasama jangka panjang yang 
fokus dan komprehensif, baik dalam isdfrend dan skala prioritas penanganan beserta 
peluang pemanfaatmnya (pelayanan atau pengembangan potensi yang bermuara pada 
kegiatan kewirausahm). 

Tujuan dari kegiaian ini adalah terbeniuhya suatu forum komunikasi sebagai 
wadah bertemunya srakeholders yang bermitra dengan Departemen PSP, untuk 
mengkaji dan meneniukan kebijakan program kerjasama yang mendukung terciptanya 
efisiensi eksiernal Departemen PSP. 

Gmbaran umum model hubungan kerja dari Forum Komunikasi 
Kemitraan yang akan dibentuk seperti disajikan pada Gambar 1. Tahap-tahap yang 
dilakukan untuk mewujudkan model kerjasama seperti terlihat pada Garnbar 1, secara 
garis besar tercakup dalam tiga tahap kegiatan yaitu : 

(1) Inisiasi dengan Calon Mitra Kerjasama 
Inisiasi atau penjajagan dengan Calon Mitra Kerjasama telah diiakukan dengan 

beberapa pihak yang mewakili berbagai unsur yaitu pemerintah, perguruan tinggi 
perusahm swasta perikanan, dan perusaham swasta lainnya. Inisiasi dilakukan antara 
bulan Juni - Agusius 2006. 



Inisiasi dilakukan untuk mendapatkan inforrnasi pelumg-peluang kerjasama 
yang dapat dilakukan antara Departemen PSP dengan stakeholder. Berdasarkan hasil 
penjajagan terhadap Calon Mitra Kerjasama, menunjukkan respon yang positif dari 
Calon Mitra untuk dapat mewujudkan kerjasama yang lebih intensif. 

Gambar 1 .  Mekanisrne hubungan kerja antara Departemen PSP dengan Mitra 
Kerjasma dalam wadah forum komunikasi kemitraan. 

Keterangan : - : hubungm unsur penyusun 
: hubungan koordinasi 
: hubungm fungsional 

Progrant 1, misalnya pertukaran infomasi dalam arti umum dan khusus di bidang 
perikanan dan kelautan (hail-hasil penelitim, temuan teknologi, d m  
lain-lain) 

2, rnisalnya kegiatan pendidikan dm pelatihan, magang, penelitian d m  
pengembangan serta kegiatm sejenisnya. 

Program 3, rnisalnya kegiatan pemberdayam masymkat nelayan, dan sejenisnya. 
n, misalnya program selain yang dapat dijabarkan pada program 1,2 dan 3. 

(2) Pembentukm wadah forum kerjasama 

Pembentukm wadah kerjasama akan dilakukan dalam suatu lokakarya yang 
bertujuan mernfomuIasikan peningkatan kerjasama Departemen PSP dengan kalmgan 
industri perikanan tangkap d m  instmsi pemerintah yang relevm, dalam rangka 
peningkatan efisiensi eksternal departemen. Lokakarya perlu rnemmuskm r m m g a n  
landasan formal kerjasama d m  rancangan bentuk kerjasama. 



Pembentukan forum kerjasama direncanakm akan dilakukan bersamam 
dengan acara Seminar Nasional Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh 
Departemen PSP bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikman RI. 
Seminar direncmakan &an dilaksanakan pada tanggal 10- 1 1 Agustus 2006. 

(3) Tahap selanjutnya, Forum Komunikasi Kemitraan Departemen PSP dengan Mitra 
Kerjasama, diharapkan dapat merumuskan : 

- Tujuan kerjasama 
- Indikator sukses kerjasarna 
- Strategi kerjasama 
- Forum yang dapat memfasilitasi kerjasama 
- Landasan institusional 
- Pengelolaan program kerjasama 
- Keberlanjutan program kerjasama 
- Rencana kerja 
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Untuk dapat menjabarkan model interaksi kerjasma Departernen PSP dengan 
Mitra Kerjasama ini, maka perlu disusun suatu mekanisme program kerja yang jelas, 
terarah, terencana dan terukur yang dapat diimplementasikan. Dalam wadah forum 
komunikasi ini dapat dikembangkan kelompok-kelompok kerja (pokja) yang berperan 
sesuai fokus kegiatan yang disusun bersama, serta dewan pengarah yang bermggotakan 
wakil dari masing-masing Mitra Kerjasama dan Departemen PSP. 

Model interaksi kerjasama yang direpresentasikan datarn wadah forum 
komunikasi kemitraan seperti pada Gambar I ,  secara umum diharapkm dapat : (1) 
tercipta jaringan infomasi untuk penyampaian penerapan teknologi dan pengembangan 
potensi sumber daya perikanan dan kelautan, (2) terbentuk pokja yang mengkaji 
permasalahan riil, kebijakan dan strategi di bidang perikanan dan kelautan; serta (3) 
terciptanya upaya konsolidasi dan ekstensifikasi dari Departernen PSP untuk 
menunjukkm kekhasan dan keunggulm dari produk yang ditawarkannya, misal 
pelayanan akademik, pengembangan unit bisnis, hasil-hail peneiitian maupun kajian- 
kaj ian kebijakan. 

. 3 DESKRIPSI SENGKAT DEPARTEMEN PSP 

Untuk dapat membangun kerjasama yang baik, Departemen PSP perlu 
memiliki kinerja dan sumberdaya yang memadai. Berikut adalah deskripsi singkat dari 
Departemen PSP-FPIK-IPB. 

3.1 Visi, Misi dan Mandat Departemen PSP 

Visi Departemen PSP adalah : 
(1) Lembaga pendidikan tinggi temaju yang menerapkan ilmu dan teknologi 

penangkapan ikan sebagai implementasi dari UUD 1945 pasal 33 dan UU No. 
3 112004 tentang Perikanan, yaitu kegiatan perikman sebagai sumber mata 
pencaharian atau lapangan kerja, kesejahteraan nelayan, sumber devisa, sumber 
pangan dan gizi, yang memperhatikan kelestarian sumberdaya. 

(2) Lembaga tinggi temaju yang menghasilkan tenaga ahli yang memiliki kecakapan 
ilmu d m  tenologi penangkapan ikan Cfishing science and fihing technology) 
sehingga mampu merencanakan dan melaksanakan pengelolm dan pemmfaatm 
sumberdaya hayati perikanan Indonesia. Kemampuan tersebut mencakup 
pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi sesuai dengan kebutuhm, baik 
di masa kini maupun di rnasa yang akan datmg. 



Untuk mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan Misi Departemen PSP yang meliputi: 
(1) Menghasilkan sarjana yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan sumberdaya 

perikanan melalui proses pendidikan yang berkualitas; 
(2) Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni (art) yang berkaitan dengan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui penelitian yang terus menerus; 
(3) Aktif dalam kegiatan yang mempunyai manfaat bagi pengembangan perikanan 

Indonesia, khususnya bidang perikanan tangkap, melalui kegiatan pengabdian 
pada masyarakat. 

Sesuai dengan Visi dan Misinya, Mandat yang diemban Departemen PSP yaitu : 
Pengembangan ilmu dan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan 
dan berkelanjutan, yang meliputi alat tangkap, teknologi eksploitasi sumberdaya 
perikanan, kapal dan transportasi perikanan, kebijakan perikanan tangkap, 
manajemen perikanan tangkap dan manajemen pelabuhan perikanan. 

3.2 Bidang kegiatan yang dilakukan oleh Departemen PSP adatah : 

(1) Bidang pendidikan : - Program sarjana (SI) Pemanfatan Sumberdaya Perikanan 
- Program pascasarjana (S2 dan S3) Teknologi Kelautan 

(2) Bidang penelitian : penelitian yang terkait dengan ilmu, teknologi dan seni (art) 
perikanan tangkap. 

(3) Bidang pemberdayaan masyarakat : berupa produk maupun jasa pelayanan 
kepada masyarakat (penyuluhan, konsultasi, pelatihan, dan pendampingan). 

(4) Bidang penunjang : kegiatan yang menunjang TRI DARMA Perguruan Tinggi 

3.3 Surnberdaya Depal.Bemen PSP 

Dalam melaksanakan kegiatannya Departemen PSP didukung oleh sumberdaya 
manusia, fasilitas dan dana yang memadai. Sumberdaya manusia (SDM) Departemen 
PSP terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik. Dosen berjumlah 32 orang 
dengan kualifikasi 15 orang bergelar Doktor (3 orang diantaranya bergelar Profesor), 14 
bergelar Master dan 3 orang Sarjana. 

SDM Departemen PSP memiliki bidang keahlian yang beragam yang terkait 
dengan ilmu, teknologi dan art perikanan tangkap. Pengembangan ilmu berada di 
dalam laboratorium-laboratorium, yaitu : 

(1) Laboratorium Teknologi Penangkapan Ikan 
(2) Laboratorium Alat Penangkapan ilkan 
(3) Laboratorium Kapal Perikanan 
(4) Laboratorium Sistern dan Optimasi Perikanan Tangkap 
(5) Laboratorium Pelabuhan Perikanan 



Pengorganisasian Forum Kornunikasi Kernitraan Depa&ernen PSP dengan 
Stakeholders akan disusun secara bersama oleh Departemen PSP dan Mitra Kerjasama, 
setelah wadah forum komunikasi kemitraan ini terbentuk. 
Rancangan struktur organisasi secara sederhana adalah sebagai berikut : 

Ketua ........................................... 
Wakil Ketua ........................................... 
Sekretaris ........................................... 
Pokja 1 (Bidang pendidikan) ........................................... 
Pokja 2 (Bidang penelitian) ........................................... 
Pokja 3 (Bidang pemberdayaan masyarakat) ........................................... 
Pokja 4 (bidang lainnya) ........................................... 

Untuk memfasilitasi terbentuknya forum komuniksasi kemitraan ini, sebagai langkah 
awal telah ditunjuk penanggungiawab d m  contactperson kegiatan yaitu : 

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. John Waluan, MSc 
Contact Person : Ir. Tri Wiji Nurani, MSi 

Telp. 08 1 1 1 10724 
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