
JAKARTA (GEF-6). Pembangunan nasional saat ini diarahkan mewujudkan tiga pelar terintegrasi yakni

Kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran (prosperity). Namun terdapat kendala

keterbatasan data dan informasi. Pada hal data dan informasi menjadi acuan menyusun perencanaan hingga

melakukan monitoring dan informasi. Termasuk sektor Kelautan dan Perikanan, data dan informasi menjadi

penting karena sektor ini dinamis tidak mudah diestimasi. Nelayan skala kecil (tradisonal) belum bisa

memastikan berapa banyak ketersediaan ikan di areal tangkapannya. Hasil tangkapannyapun sering kali

beruba setiap trip melaut tergantung musim dan jenis alat tangkap yang digunakan. Perbedaan ini jika terjadi

pada tingkat kesejahteraan nelayan dan respon terhadap pengelolaan ekosistem laut. Atas dasar itu, Global

Environment Facility (GEF-6) menginisiasi penguatan data awal melalui kegiatan survey data baseline. 
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Penggal ian Informasi  akt iv i tas Per ikanan di  Kabupaten Kabupaten s i te project GEF-6 yakni  Kabupaten Maluku

Tenggara,  Seram Bagian T imur dan Teluk Wondama. 28 Maret –  6 Apr i l  2021.
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Data awal ini dimaksudkan sebagai acuan kebutuhan monitoring dan evaluasi tahunan, pertengahan proyek

(mid-term) dan di akhir proyek. Kegiatan survey data baseline GEF-6 dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal

28 Maret 2021 hingga tanggal 6 April 2021 dan dilaksanakan di tiga Kabupaten tersebar di tiga WPPNRI

tersebut, yakni Kabupaten Maluku Tenggara (WPPNRI 718), Kabupaten Teluk Wondama (WPPNRI 717), dan

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) (WPPNRI 715). Survey kuantitatif ini menggunakan metode snowball

dalam pemilihan responden menyasar komunitas masyarakat perikanan yakni, nelayan, pembudidaya, pengolah

dan pemasar hasil perikanan. Jumlah responden yang diwawancarai menggunakan kuesioner sebanyak 82

responden dengan sebaran 30 responden masing masing di Kabupaten Maluku Tenggara dan Seram Bagian

Timur, serta 22 responden di Teluk Wondama. Pelaksanaannya secara paralel di tiga Kabupaten melibatkan

Tim PMU GEF-6 dan Perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibantu para site manager.

Secara umum hasil survey menunjukan kegiatan perikanan di tiga kabupaten lokasi survey telah berkembang

terutama perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan rata-rata berkisar antara 100-300 kg perbulan. Jumlah

tangkapan yang wajar untuk nelayan skala kecil yang sebagai besar menggunakan pancing tangan. Jenis ikan

yang tangkapan didominasi ikan karang. Pendapatan dari hasil penjualan Ikan mereka rata-rata berkisar

antara 1-3 juta rupiah.

Kegiatan budidaya dan pengolahan hasil

perikanan belum berkembang baik dibanding

perikanan tangkap. Namun, beberapa lokasi di

Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten

Maluku Tenggara berpotensi dikembangkan

budidaya rumput laut sebagai mata

pencaharian alternatif. Kegiatan pengolahan

yang berkembang adalah ikan asin, ikan asap

dan abon. Penduduk di Kampung Menarbu dan

Sombokoro mengolah ikan ekonomis tinggi

seperti Kakap, Kerapu, dan Sekuda menjadi ikan

asin. Ini merupakan pilihan terakhir, disaat ikan

ekonomis penting itu  tidak terjual.

Keterbatasan akses transportasi ke pasar dan

minimnya suplai listrik menjadi penyebab utama

pengelolaan perikanan ekonomis Kakap dan

Kerapu belum optimal.

Survey ini juga memotret bahwa tingkat

pengenalan dan pemahaman terhadap tiga

eksosistem utama laut (mangrove, lamun dan

terumbu karang) tergolong tinggi di tiga

kabupaten di atas. Namun, terkait tingkat

pengetahuan masyarakat terhadap manfaat 

 ekosistem tersebut, di Kabupaten SBT tergolong

masih rendah dibanding dua kabupaten lainnya.

Masyarakat di Kabupaten SBT masih

menggunakan atau menebang pohon mangrove

sebagai kayu bakar serta terumbu karang

sebagai bahan bangunan, meskipun jumlahnya

tidak banyak. Selain itu, masih terdapat

aktivitas pembuangan sampah rumah tangga

dan plastik di pantai dan laut dikarenakan

belum tersedianya tempat penampungan

sampah yang baik.

"Data dan informasi ini akan memudahkan dalam menyusun

perencanaan strategis sesuai kebutuhan masyarakat dan

pemerintah daerah di tiga lokasi. Harapannya, pengelolaan

proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pesisir dalam pengelolaan perikanannya berbasis ekosistem"

Budidaya rumput sedangan dikembangan Kabupaten Teluk Wondama

Pengolahan Ikan Asin di

Kabupaten Teluk Wondama
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