
PROFIL LEMBAGA
PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN (PUSARAN-KP)

Yayasan Pussran-KP adalah sebuah lembaga kajian
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

VISI
Menjadikan Pusaran-KP sebagai lembaga kajian terkemuka di
bidang kelautan dan perikanan yang mandiri, transparan,
akuntabel dan professional.

Kajian/Riset kelautan dan perikanan yang mencakup
bidang perencanaan, sosial-ekonomi-kelembagaan,
teknologi, sumber daya KP dan lingkungan, dan
hukum sumber daya alam dan lingkungan.
Feasibility study, analisis kebijakan, dan kajian
dampak program/kegiatan di bidang kelautan dan
perikanan;
Penyusunan naskah akademik di bidang kelautan dan
perikanan;
Advokasi, pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat dan lingkungan pesisir;
Jasa konsultan lainnya di bidang kelautan dan
perikanan
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RUANG LINGKUP LAYANAN

VISI DAN MISI

KOMPETENSI SDM

Perencanaan bidang kelautan dan perikanan
Analis kebijakan
Tata ruang wilayah
Akuakultur
Perikanan Tangkap dan Daya Saing Produk
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hukum SDA dan lingkungan
Bioteknologi
Konservasi
dan lain-lain

Tim kami terdiri dari para pakar yang memiliki
kompetensi, pengalaman, dan profesional di
bidangnya dengan latar belakang seorang
peneliti, praktisi, perekayasa, perencana, analisis
kebijakan, akademisi, dan penggiat lingkungan.

Adapun bidang keilmuan/kepakaran meliputi :

Mengembangkan kajian dan riset terkait pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan; 
Mengembangkan layanan edukasi dan keahlian terhadap
stakeholders kelautan dan perikanan;
Mendorong pendampingan, pemberdayaan, dan
pengabdian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
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;
Menyelenggarakan penyebaran informasi yang bermanfaat
bagi public terkait isu-isu di bidang kelautan dan perikanan.
kemajuan sector kelautan dan perikanan.
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STRUKTUR
ORGANISASI

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

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

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.  Analis Senior

Dewan Pengawas

Dewan Pengurus Harian

Contact Us

Center for Study and Empowerment of
Marine and Fisheries Resources

Dewan Pembina

+62-81218006388

pusarankp@gmail.com

www.pusarankp.org
Jalan Menteng Pulo Raya No. 22 Kel.
Menteng Atas-Kec. Setiabudi-Kota
Jakarta Selatan 12960


