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Keterangan: Pew Marine fellow 2020 Ana Martins Sequeira (di atas), sedang menangani sebuah sistem untuk mengidentifikasi area 
keanekaragaman tertinggi global spesies laut berukuran besar dan berbagai ancaman utama terhadap spesies ini seiring gerak penyebrangan 
dan keluarnya mereka dari batas wilayah nasional.

Pew Marine Fellows 2020 Menangani Pekerjaan Perlindungan Ikan 
Hiu, Budidaya Perairan, dan Lain-lain
Proyek lainnya difokuskan pada restorasi terumbu karang, pengelolaan perikanan, 
dan konservasi mamalia laut 

Oleh Polita Glynn

Delapan ilmuwan dan konservasionis laut dari Australia, Tiongkok, Jepang, Indonesia, Kenya, dan Amerika 
Serikat telah ditunjuk sebagai penerima Pew Fellowship 2020 <insert link here> dalam Konservasi Laut. 

Para penerima penghargaan (fellow) tersebut akan melaksanakan penelitian dan mengembangkan alat 
untuk memperkuat konservasi laut, dengan tujuan termasuk untuk memperbaiki pengelolaan perikanan, 
mengembangkan budidaya perairan yang berkelanjutan, melindungi penurunan populasi hiu dan spesies 
laut lainnya, dan memberikan pembinaan terhadap upaya restorasi terumbu karang dengan lebih efektif. 
Tugas ini semakin penting guna mendukung pengelolaan laut dunia yang berkelanjutan, yang menghadapi 
berbagai ancaman mulai dari perubahan iklim yang semakin memburuk, pembangunan, pengambilan ikan 
secara berlebihan, dan polusi. 

“Program Pew Fellows dalam Konservasi Laut mendukung penelitian kualitas tinggi yang menghasilkan data 
baru, analisis, dan inovasi untuk konservasi laut,” ucap Rebecca Goldburg, direktur penelitian lingkungan dan 
ilmu pengetahuan untuk Pew Charitable Trusts. “Program ini membangun dan mengembangkan komunitas 
global para ahli yang saling belajar satu sama lain dan bekerjasama untuk memperkuat efek dari upaya 
bersama penelitian mereka.”  
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Setelah melalui proses nominasi dan penilaian yang ketat, sebuah komite yang terdiri dari para ilmuwan 
dan konservasionis laut dari seluruh dunia akan merekomendasikan para fellow untuk penghargaan yang 
didasarkan pada kekuatan proyek yang mereka usulkan, termasuk potensi memajukan perlindungan 
lingkungan laut. Masing-masing individu yang terpilih akan menerima fellowship sebesar USD150.000 
selama 3 tahun serta akses ke komunitas fellow dan alumni program yang berbagi ide, membentuk 
kolaborasi, serta akan memperoleh koneksi dan keahlian profesional. Sejak program ini dimulai, sudah ada 
180 orang dari 39 negara yang menerima fellowship.

Daftar penerima penghargaan 2020 dan proyeknya tersedia di sini <insert link>.

Polita Glynn mengarahkan Program Pew Fellows dalam Konservasi Laut ini untuk Pew Charitable Trust.
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Direktori Marine Fellows

2019 Pew Marine Fellows
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2017 Pew Marine Fellows

2016 Pew Marine Fellows
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https://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/fellows-directory
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2019/02/20/pew-welcomes-the-2019-marine-fellows
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2018/02/15/pews-2018-marine-fellows-to-address-global-ocean-issues
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2017/02/22/pews-2017-marine-fellows-to-tackle-pressing-ocean-issues
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2016/02/24/pew-announces-5-new-marine-conservation-fellows-for-2016
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2015/02/24/pew-names-5-new-marine-conservation-fellows-for-2015
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2014/03/11/on-the-front-lines-pew-names-5-new-marine-conservation-fellows-for-2014

