
Pew Marine Fellow 2022 - Menjalankan Berbagai 
Proyek untuk Memperbaiki Kesehatan Laut
Para ilmuwan akan melakukan penelitian mengenai eksplorasi laut dalam, konservasi dan 
pengawasan satwa liar, restorasi padang lamun, dan lainnya. 
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Maret 2022Lembar Informasi

Pew Charitable Trust dengan bangga menyambut enam ilmuwan baru ke dalam Program Pew Fellowship untuk Konservasi Laut. Keenam 
mitra ini, masing-masing satu orang dari India, Indonesia, Malaysia, serta Trinidad dan Tobago, dan dua orang dari Amerika Serikat, 
bergabung dalam komunitas global yang berisi hampir 200 orang mitra Pew yang terlibat dalam usaha konservasi laut yang vital di 
seluruh benua. 

Seperti para pendahulunya, setiap mitra baru akan menjalankan proyek penelitian berjangka waktu tiga tahun yang dirancang untuk 
mengembangkan solusi-solusi yang terbukti mampu menekan berbagai tantangan yang mendesak di lingkungan kelautan. 

Proyek mitra Pew Fellowship 2022 ini mencakup penelitian mengenai dampak sosial dan ekonomi kawasan konservasi laut bagi 
masyarakat sekitar, eksplorasi habitat mesofotik yang masih sedikit dipelajari  dan habitat laut dalam, serta menguji perangkat dan teknik-
teknik baru untuk mendorong restorasi hamparan lamun. Proyek baru lainnya akan difokuskan pada usaha bersama komunitas nelayan 
untuk mengurangi mamalia laut (dari ordo cetacea) sebagai tangkapan, mengaplikasikan pendekatan-pendekatan di sektor keuangan 
untuk meningkatkan pengawasan populasi penguin, dan menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung pengelolaan perikanan abalon 
secara tradisional di Haida Gwaii—sebuah gugusan pulau lepas pantai di bagian barat British Columbia—yang dikembangkan dengan 
kemitraan bersama ilmuwan asli setempat dan anggota komunitas.

“Program Pew Fellowship untuk Konservasi Laut senantiasa mendukung para peneliti luar biasa yang bekerja untuk meningkatkan 
pemahaman kita tentang laut. Dengan bangga kami menyambut enam anggota terbaru komunitas mitra Pew atas upaya mereka 
memajukan basis keilmuan untuk konservasi laut yang efektif,” ucap Molly Irwin, Wakil Direktur Keilmuan dan Penelitian di Pew 
Charitable Trusts. 



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

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

Kini di usianya ke 26 tahun, Program Pew Fellowship untuk Konservasi Laut menganugerahi ilmuwan yang tengah 
mengembangkan karir dan para pakar lainnya, hibah sebesar 150.000 dollar AS selama tiga tahun untuk mengejar 
proyek-proyek penelitian berorientasi konservasi. Para mitra dipilih oleh komite internasional yang beranggotakan 
ilmuwan kelautan melalui proses pencalonan dan seleksi yang ketat. Pew telah mendukung 195 mitra kelautan dari 
41 negara sejak dimulainya program ini. 

Daftar penerima hibah 2022 dan proyeknya dapat dilihat di sini: pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/
fellows-directory 

Rebecca Goldburg memimpin Program Ilmu Lingkungan di Pew Charitable Trusts. Nathan Fedrizzi adalah rekan utama 
pada Program Pew Fellowship untuk Konservasi Laut.

Sumber Terkait 
Direktori Mitra Kelautan: pewtrusts.org/en/projects/marine-fellows/fellows-directory 
Pertanyaan Umum Tentang Program Pew Fellowship untuk Konservasi Laut: pewtrusts.org/en/research-and-analysis/
articles/2019/06/21/frequently-asked-questions-about-the-pew-fellowship-in-marine-conservation
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