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Rick Miskiv/22 Degrees Oleh Polita Glynn dan Nathan Fedrizzi

Pew memilih 9 peneliti sebagai Mitra Pew untuk 
memajukan upaya konservasi laut dunia   
Kegiatan-kegiatan penelitian berfokus pada perikanan, restorasi terumbu karang, kawasan 
konservasi perairan, ekonomi kelautan, dan lainnya.

Salah seorang mitra Pew 2021, Rachel T. Graham, sedang merekam video 3D dari berbagai jenis ikan dan hiu yang sedang bertelur di lokasi riset di Taman Nasional 
Coiba, Panama. Graham akan meneliti populasi ikan hiu dan mencari stategi-strategi inovatif untuk melibatkan para nelayan dan anggota komunitas dalam riset dan 
konservasi hiu.

Sembilan peneliti di bidang konservasi kelautan dari berbagai belahan dunia telah dipilih sebagai mitra Pew dalam konservasi laut 
tahun 2021. Mulai dari penelitian tentang manfaat ekologis dan sosioekonomis dari habitat-habitat di kawasan pesisir hingga 
peningkatan konservasi hiu dan restorasi terumbu karang, para mitra baru ini akan melaksanakan berbagai kegiatan penelitian 
yang akan memperdalam pengetahuan kita tentang laut serta penggunaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.   

“Kami bangga menyambut para peneliti ini menjadi bagian dari komunitas mitra Pew dalam konservasi laut” kata Rebecca 
Goldburg, direktur penelitian dan ilmu lingkungan di The Pew Charitable Trusts. “Para peneliti ini akan melakukan kegiatan riset 
baru yang sangat menarik yang akan menjawab berbagai tantangan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di 
berbagai belahan dunia. Saya sangat senang dapat bekerja sama dengan para peneliti ini selama beberapa tahun ke depan.”

Selama 25 tahun, Program Mitra Pew dalam Konservasi Laut telah mendukung para ilmuwan muda dan para ahli lainnya dalam 
mencari solusi dari berbagai permasalahan yang mengancam kelestarian laut dunia. 

https://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows
https://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows


Para mitra dipilih oleh komite internasional yang beranggotakan para ahli ilmu kelautan melalui proses 
pencalonan dan seleksi yang ketat. Setiap mitra akan menerima $150.000 untuk kegiatan penelitian selama 
tiga tahun guna mencari jawaban dari beberapa tantangan paling kritis yang dihadapi laut dunia. Pew telah 
mendukung 189 mitra dari 40 negara sejak program ini dimulai.

Daftar penerima kemitraan Pew 2021 beserta proyek mereka dapat di lihat di sini https://www.pewtrusts.org/en/
projects/marine-fellows/fellows-directory.

Polita Glynn adalah direktur proyek dan Nathan Fedrizzi adalah rekan utama pada Program Mitra Pew dalam Konservasi 
Laut di The Pew Charitable Trusts. 

Kontak: Alicia Clarke 
Email: aclarke@pewtrusts.org 
Situs web proyek: https://www.pewtrusts.org/marinefellows

The Pew Charitable Trusts digerakkan melalui kekuatan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah terkini yang paling 
menantang. Pew menerapkan pendekatan analitikal yang sangat ketat untuk memperbaiki kebijakan publik, menyampaikan 
informasi kepada publik, dan menggiatkan kehidupan masyarakat sipil. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
https://www.pewtrusts.org/marinefellows

https://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/fellows-directory
https://www.pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/fellows-directory
mailto:aclarke@pewtrusts.org
https://www.pewtrusts.org/marinefellows
https://www.pewtrusts.org/marinefellows

