
Uraian Kebijakan        
 
Apa yang dimaksud dengan uraian kebijakan?  
 
Uraian Kebijakan STREAM merupakan sebuah usaha untuk berbagi pelajaran yang bermanfaat yang 
dipelajari dari pengalaman atau penelitian lokal. Uraian kebijakan ini singkat dan mengutamakan masalah 
kebijakan.  
 
Uraian kebijakan dirancang untuk dapat dibaca secara cepat, untuk dapat memunculkan masalah kunci dan 
mengacu pada sumber informasi lebih jauh pada sebuah topik. Uraian kebijakan adalah sebuah cara untuk 
memampukan masyarakat, lembaga dan pembuat kebijakan untuk menggunakan sebuah cara/perangkat 
baru dan mekanisme yang mendukung pengelolaan sumber daya perairan dengan cara yang 
menguntungkan mata pencaharian orang-orang miskin.  
 
Untuk siapa Uraian Kebijakan ditujukan? 
 
Uraian kebijakan ditujukan untuk digunakan oleh: 
 
• Pembuat kebijakan 
• Pelaksana kebijakan 
• Pengelola Organisasi Masyarakat 
• Organisasi Non-pemerintah 
• Organisasi Pemerintah 
• Donatur 
• Siapa saja yang dapat menemukan manfaatnya 
 
Siapa yang mengembangkan dan memproduksi Uraian Kebijakan? 
 
Uraian Kebijakan dikembangkan oleh masyarakat dengan pelajarannya yang bermanfaat untuk disebarkan 
(para petani dan nelayan,  khususnya masyarakat yang bekerja dengan mereka). STREAM Initiative 
memfasilitasi proses ini: bekerja dengan yang lain, mengembangkan penyusunan, menterjemahkan maksud 
mereka ke beberapa bahasa dan menyebarkannya secara luas. 
 
Rangkaian Uraian Kebijakan diproduksi oleh Support to Regional Aquatic Resources Management 
(STREAM) Initiative pada Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA). 
 
Dimana Saya dapat memperoleh Uraian Kebijakan? 
 
Uraian Kebijakan tersedia melalui STREAM Communications Hubs yang terdapat di lintasan Asia pacific 
dalam beragam bahasa lokal, dan melalui STREAM Regional Office di Bangkok Thailand dan di internet 
pada  < http://www.streaminitiative.org/Library/PolicyBrief/index.html  > 
 
Uraian Kebijakan apa yang tersedia? 
 
Uraian Kebijakan Nomor 1 Pembangunan Kesepakatan menggambarkan tentang pengalaman petani, 
nelayan pemerintah tingkat lokal, kabupaten, kota, dan nasional dan stakeholder non-pemerintah yang 
didukung oleh  UK Government DFID Program Sistem Sumberdaya Alam pada kegiatan R8100 
‘Penyelidikan Kebijakan yang diperbaiki pada Ketetapan Pelayanan Perikanan Budidaya untuk Masyarakat 
Miskin’, yang terlaksana pada Maret 2002 sampai April 2003, untuk mengidentifikasi, menguji dan 
mempromosikan mekanisme untuk pengiriman layanan pedesaan penting yang diperbaiki untuk 
peningkatan mata pencaharian masyarakat desa, dengan menekankan  pelayanan dalam mendukung 
perikanan budidaya. 
 
Uraian Kebijakan Nomor 2 Pendekatan Mata Pencaharian pada Perikanan dan Akuakultur 
menggambarkan tentang pengalaman dari Proyek Kerjasama Teknis FAO “Bantuan pada Pengurangan 
Kemiskinan melalui Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Perairan di Asia-Pasifik’, pada pembagian 
pemahaman tentang analisa mata pencaharian dan pendekatan mata pencaharian.  


