
PROGRAM KELAUTAN CI INDONESIA 
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) 

 
I. PROJECT DESCRIPTION 

1. Judul Kegiatan  :  Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 

2. Tujuan :  Goal: Meningkatnya keefektifan pengelolaan sumber daya bahari yang dicapai melalui peningkatan 
kompetensi para pengelola dan praktisi Kawasan Konservasi Perairan dan Perikanan melalui program-
program pengembangan kapasitas yang dilembagakan, berkelanjutan dan adaptif yang ditekankan 
pada prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan dan mengintegrasikan Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Perairan dan Perikanan. 

3. Donor  :  Packard Foundation 

4. Program Kegiatan  :  1. Melalui Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi, terus 
memberikan masukan kepada BPSDM dan KKJI dalam perbaikan dan pengembangan program 
peningkatan kapasitasnya. 

   2. Mendukung Ditjen KP3K mengingat direktorat ini yang menetapkan posisi fungsional di kawasan 
konservasi dan memfinalisasi tingkat kompetensi minimum para pengelola kawasan konservasi. 

   3. Pengembangan lebih lanjut jejaring peningkatan kapasitan pengelolaan kawasan konservasi untuk 
memperoleh kerjasama dan koordinasi lebih baik antara BPSDM dan penyedia kegiatan peningkatan 
kapasitas lainnya. 

   4. Melengkapi “Serial Panduan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi” yang lebih 
komprehensif yang menjadi mandat kerjasama BPSDM sehingga bisa diadaptasikan dan dipakai oleh 
BPSDM. 

   5. Menyelenggarakan ToT, ujicoba bersama dan lokakarya terkait peningkatan kapasitas di dalam 
BPSDM untuk secara mandiri menerapkan langkah-langkah yang terdapat dalam panduan di atas. 

   6. Mendukung BPSDM dalam menerapkan pelatihan standard kompetensi (SKKK) yang sudah 
ditetapkan untuk pengelola kawasan konservasi maupun pelatih dari BPSDM di tingkat nasional 
maupun wydiaiswara di balai-balai pelatihan (BP3). 

   7. Mengembangkan sebuah system untuk memperoleh peningkatan kapasitas di Bentang Laut Kepala 
Burung Papua Barat, untuk memberdayakan fasilitas lokal, pelatih dan mentor lokal dan para 
penyuluh BPSDM lokal yang diakreditasi oleh BPSDM dan mendisain berbagai pelatihan yang secara 
lokal dibutuhkan  oleh tim dan stakeholder berdasarkan asesment yang dilakukan secara bersama di 
awal program berjalan. 

   8. Pelatih dan mentor melaksanakan dua pelatihan setiap tahun untuk topik yang relevan bagi 
pengelola dan stakeholders di Jejaring Kawasan Konservasi Bali. 



   9. Dalam kemitraan dengan BPSDM, melaksanakan sebuah training setiap tahun untuk pengelola  
Taman Wisata perairan (TWP) Anambas untuk topik-topik yang diidentifikasi dalam kajian kebutuhan 
yang telah dilaksanakan terlebih dahulu dengan menggunakan SKKK yang sudah diakreditasi. 

5. Lokasi  :  Papua Barat (Raja Ampat, Kaimana, Manokwari), Bali, Kepulauan Anambas (Kep. Riau) 

6. Penanggung Jawab  :  Asril Djunaidi, MPA Capacity Building Manager 

7. Anggaran  :  $250.000 untuk tahun pertama– terdapat komitmen dari donor untuk pendanaan tahunan sepanjang 3 
tahun program, tetapi sangat tergantung pencapaian dan proposal. 

8. Jangka Waktu  :  Mei 2014 – April 2017 

9. Project Objective  :  1. Pada tahun 2017, Badan Peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) 
telah meningkatan kemampuan dan sumberdaya manusia untuk secara mandiri merencanakan, 
melaksanakan, mendapatkan pengekuan dan memantau program-program peningkatan kapasitan 
pengelolaan kawasan konservasi secara lokal di seluruh Indonesia; peningkatan kapasitas  
pengelolaan kawasan konservasi di tingkat nasional secara bertahap dilihat sebagai model global 
untuk pelembagaan program peningkatan kapasitas berbasis kompetensi. 

   2. Pada tahun 2017, Pengelola kawasan konservasi lokal di tiga kawasan prioritas secara geografis 
yaitu Bentang Laut Kepala Burung, Jejaring Kawasan Konservasi Bali dan Taman Wisata Perairan 
Anambas – memenuhi kompetensiinti pengelolaan kawasan konservasi melalui pelatihan yang 
terfokus dan terakreditasi dan mendapatkan dukungan mentor untuk kegiatan pengembangan 
kawasan konservasi di tingkat lapangan. Di Bentang Laut Kepala Burung Papua, sebuah system 
untuk memperoleh peningkatan kapasitas yang terakreditasi telah terlembagakan oleh Kementerian 
KP dan memberikan pelayanan sebagai model di bentang laut maupun jejaring kawasan konservasi 
lainnya di Indonesia. 

   3. Pada tahun 2017, melalui dukungan mitra yang tepat, terjadi proses perpaduan strategi pengelolaan 
kawasan konservasi dan perikanan berkelanjutan melalui program peningkatan kapasitas BPSDM 
dalam rangka mensinergiskan kapasitas pengelola kawasan konservasi dan perikanan, untuk lebih 
terkoordinasi dan efektif dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan di seluruh 
Indonesia. 

10. Sasaran  :  Para pengambil kebijakan dan pengelola kawasan-kawasan konservasi baik di tingkat Nasional 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan) maupun Daerah (Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota), Staf terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta para 
pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal di tiga kawasan prioritas yaitu Bentang Laut Kepala 
Burung Papua, Bali dan Kepulauan Anambas. 

11. Exit Strategy/Sustainability  :  Strategi keberlanjutan dari program ini adalah dengan membangun kapasitas kelembagaan baik di 
tingkat lokal maupun nasional melalui BPSDM termasuk pelembagaan model pengembangan kapasitas. 
Salah satu kegiatannya adalah membangun modul-modul pengelolaan kawasan konservasi dan 



perikanan maupun pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan lainnya yang diakreditasi 
maupun menjadi standard kompetensi yang dipakai oleh BPSDM KP. 

12. Kegiatan  :  Membantu memfasilitasi BPSDM-KP dalam meningkatkan program peningkatan kapsitas yang telah ada 
melalui pelaksaan kajian-kajian kebutuhan, pembuatan modul, ujicoba, pembuatan SKKK dan 
akreditasinya, pelaksanaan pelatihan-pelatihan berdasarkan SKKK, pelembagaan program peningkatan 
kapasitas di BP3 BPSDM dan penyedia program peningkatan kapasitas lainnya di tingkat lokal serta 
membantu memperkuat kapasitas pelatih lokal dalam mencapai pengelolaan kawasan konservasi dan 
perikanan berkelanjutan yang efektif. 

13. Kontak Person dan Alamat proyek :   Asril Djunaidi, MPA Capacity Building Manager 
Email: adjunaidi@conservation.org 
Jl. Dr. Muwardi No 17, Niti Mandala Renon Denpasar Bali. Telp. 0361 237245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. MATRIKS KEGIATAN 

No Ruang Lingkup Kegiatan Indikator Output  Biaya 
/tahun* 

Realisasi 
/tahun 

Masalah Exit 
Strategy 

Keterang
an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4) Meningkatkan 

kapasitas 
kelembagaan dan 
sumber daya 
manusia di dalam 
berbagai aspek 
pengelolaan 
kawasan 
konservasi dan 
konservasi 
keanekaragaman 
hayati pada 
tingkat daerah, 
nasional, dan 
internasional. 
 

1) Melalui 
Kelompok Kerja 
Pengembangan 
Kapasitas 
pengelolaan 
Kawasan 
Konservasi, terus 
memberikan 
masukan kepada 
BPSDM dan KKJI 
dalam perbaikan 
dan 
pengembangan 
program 
peningkatan 
kapasitasnya 
 
 

Dokumen Strategi 
Nasional 
Pengembangan 
Kapasitas 
Pengelolaan KKP 
yang diperbarui 
atau diperkuat 

1 Dokumen 
Strategi Nasional 

Program 
sedang 
berjalan   
    
    
    
    
    

 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

- Pembuatan 
sejumlah 
peraturan-
peraturan 
menteri 
dalam hal 
pengelolaan 
dan 
pemanfaata
n KKP 

Kelompok 
kerja 
sudah 
ditetapka
n dan 
melakuka
n 
sejumlah 
pertemua
n dan 
menghasi
lkan 3 
Peraturan 
Menteteri 

2) Mendukung 
Ditjen KP3K 
mengingat 
direktorat ini 
yang menetapkan 
posisi fungsional 
di kawasan 
konservasi dan 
memfinalisasi 
tingkat 
kompetensi 
minimum para 
pengelola 
kawasan 
konservasi 
 
 

 SK Jabatan 
Fungsional. 

 SK Kompetensi 
minimum Manajer 
KKP 

 SK Kompetensi 
minimum staf 
KP3K 

 

3 SK Ditjen KP3K Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

- Melanjutkan 
proses 
penetapan 
SK DItjen 

Draft SK 
Ditjen 
KP3K 
tentang 
Kompete
nsi 
Minimum 
sudah 
dibuat 



No Ruang Lingkup Kegiatan Indikator Output  Biaya 
/tahun* 

Realisasi 
/tahun 

Masalah Exit 
Strategy 

Keterang
an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3) 
Pengembangan 
lebih lanjut 
jejaring 
peningkatan 
kapasitas 
pengelolaan 
kawasan 
konservasi untuk 
memperoleh 
kerjasama dan 
koordinasi lebih 
baik antara 
BPSDM dan 
penyedia 
kegiatan 
peningkatan 
kapasitas lainnya. 

 Database 
Nasional 
Pelatihan-
pelatihan 

 Kunjungan silang 
antar site. 

 Lokakarya 
Evaluasi & 
Perencanaan 
Tahunan 
Pengembangan 
kapasitas. 

 1 Database 
Pelatihan 

 6 kunjungan 
silang. 

 1 Lokakarya 
Evaluasi & 
Perencanaan. 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

Belum 
dilakukan 
koordinasi 
untuk 
kunjungan 
silang 

Koordinasi 
yang lebih 
kuat dengan 
BPSDM 

Draft 
database 
pelatihan 
sudah 
dibuat 

4) Membuat “Seri 
Panduan 
Pengembangan 
Kapasitas 
Pengelolaan 
Kawasan 
Konservasi” yang 
komprehensif 
yang menjadi 
mandat 
kerjasama BPSDM 
sehingga bisa 
diadaptasikan dan 
dipakai oleh 
BPSDM. 

Dokumen Seri 
Panduan 
Pengembangan 
Kapasitas 

2 volume Seri 
Panduan 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

- Penetapan 
Seri 
Panduan 
untuk 
diimplement
asi di setiap 
KKP 

Draft 
Final 
sudah 
dibuat 

5) 
Menyelenggarak-
an ToT, ujicoba 

Lokakarya. 
Jumlah mentor 
untuk fasilitasi Seri 

3 Lokakarya di 3 
site. 
10 mentor/pelatih 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   

- Melakukan 
uji coba di 
site lain dan 

1 
lokakarya 
sudah 



No Ruang Lingkup Kegiatan Indikator Output  Biaya 
/tahun* 

Realisasi 
/tahun 

Masalah Exit 
Strategy 

Keterang
an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
bersama dan 
lokakarya terkait 
peningkatan 
kapasitas di 
dalam BPSDM 
untuk secara 
mandiri 
menerapkan 
langkah-langkah 
yang terdapat 
dalam panduan di 
atas. 

Panduan ditugaskan BPSDM 
untuk 
memfasilitasi 
siklus penuh 
pengembangan 
kapasitas dari Seri 
Panduan. 

 menyempur
nakan 
panduan. 

dibuat di 
KKPD 
Kaimana. 
2 Staf 
BP3 
Ambon 
sudah 
mengikuti 
lokakarya 
di 
Kaimana 

6) Mendukung 
BPSDM dalam 
menerapkan 
pelatihan 
standard 
kompetensi 
(SKKK) yang 
sudah ditetapkan 
untuk pengelola 
kawasan 
konservasi 
maupun pelatih 
dari BPSDM di 
tingkat nasional 
maupun 
wydiaiswara di 
balai-balai 
pelatihan (BP3). 

 Jumlah SKKK baru 
ditetapkan. 

 Pelatihan SKKK 
untuk pengelola 
dan pemangku 
kepentingan 

 5 SKKK baru 
(Perikanan 
Berkelanjutan, 
Pariwisata 
berkelanjutan, 
Monitoring & 
Evaluasi, 
Pelibatan 
Pemangku 
Kepentingan, 
Kepatuhan dan 
Penegakan 
Hukum KKP). 

 2 Pelatihan SKKK 
di Bali dan 
Anambas 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

SDM untuk 
penyusunan 
SKKK baru 
yang masih 
terbatas 
jumlah dan 
alokasi waktu 

Melanjutkan 
proses 
pembuatan 
SKKK yang 
baru sampai 
ditetapkan 
dan 
menyusun 
strategi 
untuk 
akreditasi 
pengelola 
dengan 
semua 
SKKK. 

2 draft 
SKK 
untuk 
Perikanan 
Berkelanj
utan dan 
Monitorin
g dan 
Evaluasi 
sudah 
dibuat 

7)Mengembang-
kan sebuah 
system untuk 
memperoleh 
peningkatan 
kapasitas di 

 MOU untuk 
kemitraan 
strategis. 

 Jumlah personil 
anggota tim 
Mentor lokal 

 2 MOU strategis 
disepakati. 

 4 mentor lokal 
terakreditasi. 

 2 modul baru 
kompetensi inti. 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

Akses dan 
jumlah 
assessor 
kompetensi 
yang masih 
terbatas bagi 

Pembuatan 
kesepakatan
/MOU di site 
lain dan 
melanjutkan 
proses 

1 MOU 
Kemitraa
n sudah 
disepakat
i untuk 
Raja 
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Realisasi 
/tahun 

Masalah Exit 
Strategy 

Keterang
an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bentang Laut 
Kepala Burung 
Papua Barat, 
untuk 
memberdayakan 
fasilitas lokal, 
pelatih dan 
mentor lokal dan 
para penyuluh 
BPSDM lokal yang 
diakreditasi oleh 
BPSDM dan 
mendisain 
berbagai 
pelatihan yang 
secara lokal 
dibutuhkan  oleh 
tim dan 
stakeholder 
berdasarkan 
asesment yang 
dilakukan secara 
bersama di awal 
program berjalan 

terakreditasi. 
 Jumlah modul 

pelatihan baru 
untuk kompetensi 
inti KKP. 

 Jumlah modul 
pelatihan baru 
untuk kapasitas 
kelembagaan 
KKP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 modul baru 
kompetensi 
kelembagaan 

mentor lokal pembutana 
modul-
modul 
pelatihan 
baru untuk 
menunjang 
kompetensi 
inti dan 
kelembagaa
n KKP 

Ampat. 
Modul 
baru 
pelatihan  
dalam 
proses 
pengemb
angan. 

8) Pelatih dan 
mentor 
melaksanakan 
dua pelatihan 
setiap tahun 
untuk topik yang 
relevan bagi 
pengelola dan 
stakeholders di 
Jejaring Kawasan 
Konservasi Bali. 

 Jumlah pelatihan  2 pelatihan Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

Akses dan 
jumlah 
assessor 
kompetensi 
yang masih 
terbatas 

Melakukan 
akreditasi 
bagi 
pengelola/pr
aktisi KKP 

2 
pelatihan 
sudah 
dibuat di 
2014: 
TOT 
untuk 
mentor 
lokal, dan 
pelatohan 
SKKK 



No Ruang Lingkup Kegiatan Indikator Output  Biaya 
/tahun* 

Realisasi 
/tahun 

Masalah Exit 
Strategy 

Keterang
an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
untuk 
stakehold
er 

9) Dalam 
kemitraan dengan 
BPSDM, 
melaksanakan 
sebuah training 
setiap tahun 
untuk pengelola  
Taman Wisata 
perairan (TWP) 
Anambas untuk 
topik-topik yang 
diidentifikasi 
dalam kajian 
kebutuhan yang 
telah 
dilaksanakan 
terlebih dahulu 
dengan 
menggunakan 
SKKK yang sudah 
diakreditasi. 

 Jumlah pelatihan   1 Pelatihan SKKK 
per tahun 

Kegiatan 
sedang 
berjalan   
 

Peserta latih 
belum 
melalui uji 
kompetensi 
untuk 
diakreditasi 

Melakukan 
uji 
kompetensi 
untuk 
pengelola 
KKP 

1 
pelatihan 
SKKK 
sudah 
dibuat di 
2914 

 

Keterangan: 

Alokasi biaya yang dicantumkan dalam kolom 6, merupakan alokasi biaya per tahun dengan periode yang mengacu kepada periode program sebagaimana 
tertulis pada bagian I.  

 

 


