
JAKARTA (GEF-6). Safeguard dan Gender merupakan sebuah tematik yang didesain untuk memberikan

perlindungan terhadap 4 bidang tertentu, yaitu perlindungan lingkungan terhadap kerusakan, mensejahterakan

sosial ekonomi masyarakat pesisir, pengarusutamaan gender dalam perikanan, dan merevitalisasi kelembagaan

masyarakat adat. Keempat bidang tersebut juga menjadi salah satu dasar terlaksananya kegiatan GEF-6 ini. 

Sebagai langkah awal mengangkat keempat bidang tersebut, Tim PMU bersama dengan perwakilan dari

Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan KKP melakukan sosialisasi dan diskusi dalam rangka memotret kondisi

perlindungan lingkungan pesisir dari kerusakan, kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir,

kondisi pengarusutamaan gender dalam perikanan, dan kondisi kelembagaan masyarakat adat di wilayah

project. 
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Diskusi  dengan para Tokoh di  Kampung Sombokoro,  Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat



Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal 28 Maret 2021 hingga tanggal 6

April 2021 pada tiga Kabupaten yang masing-masing mewakili tiga WPPNRI, yakni Kabupaten Seram Bagian

Timur (SBT) (WPPNRI 715), Kabupaten Teluk Wondama (WPPNRI 717), dan Kabupaten Maluku Tenggara (WPPNRI

718). Setelah sosialisasi project GEF-6 dilaksanakan, maka dilaksanakanlah diskusi secara terfokus dengan

harapan dari masing-masing wilayah project dapat terjaring informasi secara detil dan personal terhadap

beberapa narasumber kunci sekaligus. Para narasumber tersebut adalah kepala Desa, kepala adat, tokoh

agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, perwakilan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran

hasil perikanan. FGD ditekankan kepada pembahasan isu, penggalian masalah, dan mengangkat potensi solusi

yang mungkin menjadi strategi pada keempat bidang Safeguard dan Gender tersebut. 

Sebagai sebuah project yang didesain untuk menelaah secara langsung isu-siu yang penting terhadap

keseharian masyarakat di lapangan, interaksi yang terjadi dalam setiap diskusi berjalan dengan hangat dan

penuh antusias. Sekat-sekat keempat bidang menjadi ruang yang menarik untuk dicari jalan agar GEF-6 dapat

mengintervensi. Catatan penting dari setiap daerah pun menjadi temuan berharga untuk dilaporkan, yang

antara lain adalah sebagai berikut. 

Dalam bidang perlindungan kerusakan

lingkungan, hampir seluruh wilayah Site Project,

masyarakatnya sangat memahami pentingnya

keberadaan ekosistem bagi perikehidupan

mereka, sehingga tidak hanya melarang

kegiatan penangkapan yang merusak, namun

juga melakukan perlindungan secara adat.

Perlindungan secara adat tersebut diwujudkan

dalam bentuk larangan atau sasi. Sasi tersebut

terbukti menyelamatkan ekosistem dari

kerusakan dan memberikan jaminan masyarakat

untuk menikmati sumberdaya ikan dalam jangka

panjang. Dalam bidang kesejahteraan sosial

ekonomi, disepakati perlunya dukungan project

GEF-6 dalam memberikan keterampilan baru

agar masyarakat memiliki mata pencaharian

alternatif, terutama pada musim-musim dimana

nelayan tidak dapat melaut. Peran BUMDes

atau Koperasi juga diyakini mampu menjadi

wadah untuk melindungi nelayan dan kelompok

secara ekonomi. 

Dalam bidang pengarusutamaan gender, kaum

perempuan dan para disabilitas mendapat

perhatian utama untuk lebih berdaya. Memiliki

penghasilan dan dukungan untuk berusaha.

Kelompok Ibu-ibu PKK juga akan diselaraskan

kegiatannya kepada bidang perikanan

produktif. Dan pada bidang kelembagaan

masyarakat adat, GEF6 dapat mendorong

revitalisasi kelembagaan adat yang sudah mulai

memudar ajaran-ajarannya. GEF6 akan

mengangkat sasi sebagai entry poin dalam

revitalisasi kelembagaan adat karena sasi

merupakan bentuk perlindungan ekosistem

secara adat. 

" Hasil diskusi terfokus dalam bidang safeguards and gender

memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan GEF-6 kedepan

dapat memberikan dampak positif  nyata dan cepat.

Harapannya masyarakat dapat maju secara ekonomi, sosial dan

lingkungan, sebagai akibat dari perlindungan GEF-6 terhadap

bidang-bidang safeguards and gender. "

Papan infomasi  Sasi  di  Kampung Menarbu Kabupaten Teluk Wondama

Budidaya  rumput di  Kabupaten

Teluk Wondama
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Keter l ibatan kaum perempuan dalam

kegiatan FGD dan wawacara safeguard

and  gender di  lokasi  GEF-6


