Sustainable Fisheries Fund (SFF/Dana Perikanan Berkelanjutan) dari Resources Legacy Fund
Apa yang dimaksud dengan Sustainable Fisheries Fund (Dana Perikanan Berkelanjutan)?
Resources Legacy Fund (RLF), suatu organisasi nirlaba yang berbasis di California, membentuk Sustainable
Fisheries Fund (SFF/Dana Perikanan Berkelanjutan) di tahun 2002 guna mendorong praktik penangkapan ikan yang
memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis di seluruh dunia. SFF mulai dengan mendukung berbagai upaya yang
dilakukan oleh usaha perikanan skala kecil dalam mengurangi dampak mereka terhadap lingkungan hidup, yang
dilakukan melalui proses sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC). Upaya SFF ini kemudian diperluas untuk
turut mendukung jalur tambahan lainnya di bidang keberlanjutan, termasuk proyek peningkatan perikanan
(FIP/Fishery Improvement Projects) dan sertifikasi Fair Trade.
Di tahun 2022, dalam rangka mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam aspek keberlanjutan di bidang
perikanan, RLF telah meluncurkan satu babak baru dalam pemberian hibah melalui SFF guna mendukung berbagai
FIP di dunia dalam menerapkan Kebijakan HAM dan Tanggung Jawab Sosial (HRSRP/Human Rights and Social
Responsibility Policy) yang disusun oleh FisheryProgress.
SFF tengah membuka penerimaan proposal proyek yang dapat diajukan untuk mendapat pendanaan:
• Proposal desain dan peluncuran FIP baru, sejalan dengan pedoman dan definisi FIP dari Conservation Alliance,
sekaligus komitmen eksplisit untuk menerapkan komponen HRSRP, baik yang bersifat wajib dan/atau sukarela.
• Untuk FIP yang sudah ada dan masuk dalam daftar FisheryProgress, proposal proyek untuk merampungkan
komponen HRSRP yang bersifat wajib dan/atau sukarela, bersama dengan kegiatan-kegiatan peningkatan
perikanan lainnya yang telah direncanakan.
Komponen tambahan berikut ini adalah komponen proyek yang bisa mendapat bantuan hibah, bila dilakukan seiring
dengan implementasi HRSRP:
• Pra-kajian MSC;
• Kajian lengkap dan kajian ulang MSC terkait tingkat kepentingan strategis, yang dilakukan secara terbatas;
• Audit Fair Trade; dan,
• Kegiatan peningkatan perikanan lainnya yang sejalan dengan Pedoman SFF secara keseluruhan, termasuk
partisipasi pemangku kepentingan dan upaya peningkatan kapasitas yang dapat memajukan konservasi
kelautan serta memenuhi aspek tanggung jawab sosial dan HAM.

Siapa yang Dapat Mengajukan Permintaan Pendanaan?
Organisasi perikanan, pekerja perikanan, atau pangan laut (seafood); lembaga pengelolaan perikanan; lembaga
peneliti; organisasi nirlaba; dan konsultan swasta yang dikontrak guna mendukung FIP dan sertifikasi keberlanjutan
tingkat lanjut. Pihak lainnya, termasuk perusahaan atau pelaku usaha, juga dapat mengajukan proposal permintaan
pendanaan dan akan dipertimbangkan per kasus.

Proses Pengajuan Proposal
Calon penerima dana hibah akan perlu menelaah terlebih dahulu dokumen Pedoman dan Strategi Pemberian Hibah
SFF, yang dapat dilihat di sini dan tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Indonesia, Jepang, dan Cina/Mandarin.
SFF membuka penerimaan proposal dan akan memberikan dana hibah bagi proyek-proyek yang memenuhi syarat
sebanyak dua kali per tahun pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Dalam penyampaian proposal, pihak yang
mengajukan harus mengunduh dan mengisi lembar pengajuan proposal dari SFF, dalam bahasa Inggris. Lembar
pengajuan proposal tersebut, beserta dokumen lain yang diperlukan, yaitu yang menunjukkan informasi tentang
integritas keuangan dan lembaga yang bersangkutan, agar dikirim ke RLF Senior Program Coordinator, Rebecca
Valdez, melalui surel (email) di rvaldez@resourceslegacyfund.org.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Di tahun 2022, SFF membuka penerimaan proposal dalam dua periode waktu:
Periode 1: 1 April – 8 Mei; Periode 2: 1 September – 1 Oktober
Semua proposal akan ditinjau oleh staf RLF, dan kemungkinan akan dilanjutkan dengan tinjauan dari mitra eksternal
RLF. Sesudah tinjauan awal, staf RLF akan langsung menghubungi pihak yang mengajukan proposal, dan
kemungkinan akan ada permintaan revisi atau informasi tambahan terkait proyek yang diusulkan sebelum proposal
dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk pemberian hibah.
Untuk informasi atau pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Rebecca Valdez - Resources Legacy Fund
(rvaldez@resourceslegacyfund.org) atau Jesse Marsh - Scaling Blue (jmarsh@scalingblue.com).

