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SEJARAH BERDIRI

Pendirian Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(Pusaran-KP) diletarbelakangi oleh keinginan kuat untuk berkontribusi dalam mewujudkan

tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDGs), utamanya tujuan

ke-14 (empat belas). Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi sumber daya dengan

nilai ekonomi yang luar biasa besar, namun demikian hingga saat ini belum memberikan

kontribusi signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, untuk sektor perikanan baru memberikan kontribusi

kurang dari 3% terhadap total PDB Indonesia. Pun-halnya dari aspek struktur ekonomi

masyarakat,belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, ini bisa dilihat dari komposisi

penduduk miskin yang masih terlokalisir di wilayah pesisir. Disisi lain, maraknya

pembangunan fisik dan eksploitasi sumber daya yang tidak terukur, turut menyumbang

terhadap degradasi kualitas lingkungan hidup, utamanya wilayah pesisir, laut dan pulau-

pulau kecil. Hal ini ditandai oleh kerusakan ekosistem penyangga seperti mangrove, dan

terumbu karang yang berakibat pada ancaman berbagai bencana dan penurunan

produktivitas perairan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, keberadaan Yayasan Pusaran-KP dimaksudkan untuk

memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan melalui arahan tata kelola yang mengedepankan “equality of dimension” yakni

keseimbangan antara kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial atau paradigma

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Prinsip “save, study, and use”

menjadi dasar bagi Pusaran-KP dalam mengambil peran nyata.

Akhirnya pada bulan Oktober keluar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-0020801.AH.01.04 Tahun 2021 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan yang menandai berdirinya Yayasan Pusaran-KP secara resmi.
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Yayasan Pussran-KP adalah sebuah lembaga think tank

independen yang fokus pada bidang kajian, riset, edukasi,

pengabdian dan pemberdayaan sumber daya di bidang

kelautan dan perikanan.

Di dirikan di Jakarta, pada tanggal 03 September Tahun

2021 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

0027769.AH.01.12 Tahun 2021 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Kajian dan

Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, untuk kurun

waktu yang tidak ditentukan. 

TENTANG KAMI
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AZAS, LANDASAN, SIFAT

Yayasan Pusaran KP berasaskan Pancasila

Yayasan Pendidikan Pusaran KP berlandaskan Undang-undang Dasar

1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia, beserta

aturan-aturan turunan yang berlaku di Indonesia, yang berimbas pada

pergerakan Yayasan Pusaran KP. 

Yayasan Pusaran KP bersifat independen, tidak berafiliasi dengan

organisasi politik, organisasi keagamaan, dan juga organisasi-organisasi

lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan yayasan. 

TUJUAN ORGANISASI

Menjadi Lembaga yang mandiri, transparan, dan akuntabel serta

berkontribusi besar dalam bidang kajian dan riset, perencanaan,

analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan

dan perikanan 

Mendukung penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan yang berkelanjutan guna mewujudkan

pencapaian tujuan bersama pembangunan berkelanjutan.

Memfasilitasi kemudahan akses bagi masyarakat terhadap akses

edukasi, pengembangan kompetensi, dan kebutuhan lainnya yang

secara langsung mampu menumbuh kembangkan kemandirian

ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.

Meningatkan peran partisipasi publik dalam upaya-upaya pelestarian

sumber daya dan lingkungan untuk mewujudkan pemanfaatan yang

lebih bertanggungjawab.
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VISI ORGANISASI

"Menjadikan Pusaran-KP
sebagai lembaga kajian

terkemuka di bidang
kelautan dan perikanan

yang mandiri,
transparan, akuntabel

dan professional."
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MISI ORGANISASI

Melakukan dan mengembangkan kajian dan riset terkait pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan sebagai acuan pemanfaatan yang
bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Menjadi partner kritis Pemerintah dalam memberikan masukan, referensi, dan
rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang
berbasis pada kajian ilmiah, data, dan informasi faktual untuk kemaslahatan
masyarakat kelautan dan perikanan.

Mengembangkan strategi dan manajemen adaptif dalam perencanaan
kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Mengembangkan layanan edukasi dan keahlian terhadap masyarakat dan dan
pihak lain terkait untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
kelautan dan perikanan. 

Mendorong pendampingan, pemberdayaan, dan pengabdian terhadap
masyarakat dan lingkungan di bidang kelautan dan perikanan.

Melakukan pendampingan dan advokasi bantuan hukum bagi masyarakat
kelautan dan perikanan, terkait konflik di bidang kelautan dan perikanan.

Menyelenggarakan dan membangun kerjasama antar lembaga baik Pemerintah
maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri yang focus
pada upaya mendorong kemajuan sector kelautan dan perikanan.

Membangun edukasi dan diskursus publik yang mencerdaskan dalam merubah
cara pandang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ke arah yang
lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Menyelenggarakan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi public terkait
isu-isu di bidang kelautan dan perikanan.
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RUANG LINGKUP KEGIATAN

Membangun sistem dalam upaya menjadikan lembaga yang mandiri, transparan, dan
akuntabel.

Melakukan kajian dan riset di bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan informasi
bagi stakeholders; 

Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;

Memberikan masukan, kritik konstruktif dan rekomendasi kepada Pemerintah berbasis
kajian ilmiah, dan data informasi yang factual serta dapat dipertanggungjawabkan;

Melakukan pendampingan dan pembinaan baik teknis maupun non teknis dalam
rangka pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

Menyediakan layanan keahlian untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
bidang kelautan dan perikanan;

Membangun dan mengembangkan kerjasama baik level nasional maupun
internasional untuk mendukung kinerja bidang kelautan dan perikanan;

Mendorong kontribusi yayasan dalam memberikan tambahan pengetahuan dan
informasi kepada masarakat khususnya generasi muda terkait bidang kelautan dan
perikanan;

Penyediaan dan penyebaran informasi yang bermanfaat di bidang kelautan dan
perikanan melalui kegiatan publikasi.

Mendorong peran dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup,
dalam hal ini yang terkait langsung pada sector kelautan dan perikanan;

Mengampanyekan prinsip pengelolaan kelautan dan perikanan secara
bertanggungjawab dan berkelanjutan kepada masyarakat baik melalui pendidikan dan
pelatihan, maupun melalui peran nyata di lapangan;

Memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi masyarakat perikanan
dan kelautan;

Memberikan advokasi dalam penyelesaian konflik yang berdampak langsung kepada
masyarakat kelautan dan perikanan.
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STRUKTUR ORGANISASI

DEWAN PEMBINA

Organ Yayasan Pusaran KP yang
menjadi pemegang kekuasaan tertinggi
dalam Yayasan Pusaran KP, utamanya
dalam hal legislatif dan yudikatif.  Terdiri
dari Ketua dan Anggota

DEWAN PENGAWAS

Organ Yayasan yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberi
nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan Pusaran
KP. Terdiri dari Ketua dan Anggota

DEWAN PENGURUS

Organ yayasan yang menjalankan tugas
dan fungsi eksekutif dan  , terdiri atas: 
a.     Dewan Pakar
b.     Direktur Eksekutif
c.      Sekretaris Jenderal
d.     Direktur 
e.     Bidang-Bidang
f.       Peneliti
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SUSUNAN ORGANISASI PERIODE
TAHUN 2021 - 2026

Ketua Dewan Pembina
Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si

Ketua Dewan Pengawas
Ir. Iskandar Ismanadji

Direktur Eksekutif
Muhammad Wahyudin Lewaru

Ketua Dewan Pakar
Prof. Ricardo F Tapilatu, M.App.Sc.,Ph.D

Sekretaris Jenderal
Cocon, S.Pi.,M.Si

Direktur Bidang Kajian, Perencanaan &
Analis Kebijakan

Indra Hermawan, S.Pi.,M.Si
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SUSUNAN ORGANISASI PERIODE
TAHUN 2021 - 2026

Direktur Bidang Keuangan,
Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat
S.M.A. Hari Mahardika, S.Pi.,M.Si

Direktur Advokasi dan Pendampingan
Pelaku Kelautan dan Perikanan

Hardin, S.Kel.,M.PAMan

Direktur Legal dan Advokasi Hukum
Yoyo Turmono, SH

Wakil Sekretaris Jenderal
Muh. Danny Sianggaputra, S.Pi

Para Ketua Bidang 
dan Peneliti/Analis

09



LEGALITAS

KONTAK INFORMASI
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Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0027769.AH.01.12 Tahun
2021 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Yayasan Pusat Kajian dan
Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan,
untuk kurun waktu yang tidak
ditentukan. 

JL Menteng Pulo Raya No. 22 RT 02/RW 09,
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12960

TERIMA KASIH

CONTACT US

Cocon // Muh. Danny Sianggaputra
081218006388 // 08561487794

pusarankp@gmail.com

www.pusarankp..org


