
Studi Kasus Equator Initiative
Sebuah solusi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal demi masyarakat yang 
tangguh dan alam yang lestari

Indonesia
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Empowered lives. 
Resilient nations. 



SERI STUDI KASUS EQUATOR INITIATIVE PROGRAM PEMBANGUNAN 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 
Mayarakat lokal dan adat di seluruh dunia sedang 
mengembangkan solusi pembangunan berkelanjutan 
yang inovatif untuk manusia dan alam. Beberapa publikasi 
atau studi kasus menceritakan kisah lengkap bagaimana 
inisiatif tersebut berevolusi, seberapa dampak mereka, atau 
bagaimana mereka berubah seiring waktu. Namun hanya 
sedikit orang yang menarasikan kisah-kisah ini berdasarkan 
cerita  langsung dari masyarakat. Equator Initiative (Inisiatif 
Ekuator) bermaksdu untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Equator Initiative, didukung oleh dana berlimpah dari 
Pemerintah Norwegia, menganugerahkan Equator Prize 2015 
kepada 21 inisiatif masyarakat lokal dan masyarakat adat yang 
yang terbaik untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan 
alam, dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi 
perubahan iklim. Dipilih dari 1,461 nominasi dari 126 negara, 

pemenang mendapatkan recognisi atas prestasi mereka dalam 
upacara penganugerahan yang diselenggarakan bersamaan 
dengan Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP21) di 
Paris. Perhatian khusus diarahkan pada perlindungan, restorasi, 
dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; memperoleh dan 
melindungi hak komunal atas tanah, wilayah, dan sumber 
daya alam; adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim; 
dan aktivisme untuk keadilan lingkungan. Studi kasus berikut 
adalah salah satu contoh dalam rangkaian berseri yang 
menggambarkan praktik terbaik yang telah ditinjau oleh 
rekan sejawat dan bermaksud untuk menginspirasi dialog 
kebijakan yang diperlukan untuk mereplikasikan contoh 
sukses di skala lokal, dan meningkatkan basis pengetahuan di 
tingkat global tentang  contoh solusi local untuk lingkungan 
dan pembangunan berkelanjutan 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


FAKTA UTAMA
Pemenang Equator Prize 

2015

Didirikan

1997

Lokasi 

Kepulauan Belitung, Indonesia

Penerima Manfaat 

200 penerima langsung; 500 penerima tidak langsung

Fokus Area

Kawasan konservasi perairan, restorasi hutan bakau, 
perlindungan satwa langka, ekoturisme

Sustainable Development Goal (SDG) yang Tercapai

FILM PEMENANG EQUATOR PRIZE 2015
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RINGKASAN
Di kepulauan di pesisir timur Sumatra yang telah 
hancur oleh tambang timah dan pembangunan 
industri yang tidak bertanggung jawab, Kelompok 
Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) bekerja untuk 
merehabilitasi, melindungi, dan mengatur sumber 
daya pesisir secara berkelanjutan. Kelompok ini 
telah secara efektif menciptakan tiga program 
yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan 
dengan ekoturisme, termasuk Pusat Konservasi Pulau 
Kepayang, Pusat Konservasi Bakau Mendanau, serta 
Cagar Alam dan Suaka Tarsius Batu Mentas. Scuba 
diving, trek di hutan, tubing di sungai, ekspedisi 
tarsius, tur hutan bakau, homestay, tur memancing, 
dan penyewaan perahu semua secara langsung 
dikelola dan menguntungkan masyarakat setempat. 
Kelompok ini telah sukses mengadvokasi terciptanya 
perencanaan konservasi laut regional, termasuk zona 
larangan menangkap ikan dan zona pancing yang 
berkelanjutan, serta lima wilayah konservasi kura-kura 
pulau, di mana lebih dari 17.000 bayi kura-kura telah 
dilepaskan dalam lima tahun terakhir. Hingga hari ini, 
lebih dari 45.000 pohon bakau telah ditanam ulang, 
dan kelompok ini pun mengawasi kebun bibit milik 
komunitas yang telah menanam 20.000 bibit.

Jabatan yang digunakan dan presentasi materi pada peta ini tidak 
mencerminkan pengeluaran pendapat apa pun dalam bagian dari 
Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP sehubungan 
dengan status resmi negara, wilayah, kota atau area atau pihak 
berwenang manapun, atau sehubungan dengan penentuan garis 
perbatasan atau batasnya.

 https://vimeo.com/163849500
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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LATAR BELAKANG DAN KONTEKS

Kepulauan Belitung, terdiri atas Pulau Belitung (4.800 km 
persegi) dan 207 pulau kecil lainnya, terletak di pesisir 
timur Sumatra, di Selat Karimata yang menghubungkan 
Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Di sebelah barat 
Belitung, terletak Pulau Bangka (12,000 km persegi). 
Pulau-pulau ini adalah bagian dari Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. Bangka dan Belitung memiliki simpanan 
timah yang kaya, dan juga terkenal akan produksi lada 
Muntok yang merupakan salah satu lada putih terbaik di 
dunia. Perikanan juga merupakan salah satu sumber mata 
pencaharian utama di kedua pulau ini. Populasi Belitung 
sangatlah beragam, termasuk campuran etnis Melayu, 
Tiongkok, Jawa, Bugis, dan Madura.

Film Indonesia Laskar Pelangi difilmkan di Belitung 
pada tahun 2008. Film ini menjadi salah satu film yang 
paling banyak ditonton dan berpenghasilan terbesar di 
Indonesia. Sinematografinya yang kaya menjadi pemicu 
booming pariwisata di Belitung. Beberapa maskapai 
penerbangan Indonesia kini menyediakan penerbangan 
langsung selama satu jam ke Belitung dari ibukota Jakarta. 
Pantai berpasir putih dihiasi bebatuan granit yang indah 
dan air biru yang jernih di Belitung membuat pulau ini 
menjadi tujuan yang sangat menarik bagi snorkeler dan 
penyelam.
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TANTANGAN SETEMPAT

Tambang timah

Indonesia adalah pengekspor timah terbesar kedua, 
dan pemasok hampir sepertiga persediaan timah dunia. 
Sembilan puluh persen timah Indonesia datang dari 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana industri 
timah mempekerjakan 60 persen dari populasi kepulauan 
ini, baik secara langsung maupun tak langsung. Tambang 
ilegal pun tersebar luas di kedua pulau ini, menyebabkan 
lusinan kematian karena kecelakaan setiap tahunnya. 
Tambang timah tidak diatur dengan baik dan telah 
menyebabkan degradasi lingkungan yang parah di kedua 
pulau ini. Penambangan telah membersihkan banyak 
hutan asli, menghilangkan lapisan tanah yang berharga, 
menyebabkan fragmentasi habitat, mengubah fungsi 
hidrologi sungai, dan mencemari sumber air. Tambang 
yang ditinggalkan tidak diremediasi dan tetap menjadi 
lahan tandus selama bertahun-tahun. Selain itu, banyak 
lubang tambang menjadi kolam genangan air dan 
menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk yang 
membawa malaria dan demam berdarah.

Karena timah adalah salah satu komponen utama dalam 
pembuatan alat-alat elektronik seperti telepon seluler, 
komputer, dan tablet, permintaan atas timah tetap 
tinggi. Setelah menghabiskan persediaan timah di tanah 
Bangka dan Belitung, banyak perusahaan telah memulai 
tambang timah di dasar laut dengan menggunakan 
selang hisap dan kapal keruk. Penambangan lepas pantai 
telah merusak terumbu karang dan daerah penangkapan 
ikan, dan mengakibatkan ketegangan antara penambang 
dan nelayan. Beberapa komunitas nelayan di Bangka 
melaporkan penurunan tangkapan sebesar 80 persen dan 
menunjuk penambangan di laut sebagai penyebabnya. 
Penambangan dipraktekkan secara luas di dasar laut 
di sekitar Bangka dan hampir setengah dari terumbu 
karang di sana kini berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 
2012, 10.000 penduduk Belitung berhasil memprotes 
pencabutan izin penambangan dasar laut. Namun, 
dimulainya kembali penambangan lepas pantai di sekitar 
Belitung tetap menjadi ancaman.

Penggundulan hutan

Di sekitar tahun 1990-an, banyak perusahaan mulai 
mendirikan perkebunan minyak sawit di Belitung. Kini 40 
persen dari permukaan pulau ini dipenuhi perkebunan 
minyak kelapa sawit yang tidak menunjang habitat yang 
sesuai bagi banyak spesies hewan asli, termasuk Tarsier 
Pulau Belitung (Cephalopachus bancanus saltator) yang 

merupakan satwa endemik. Sejak tahun 2000, Belitung 
telah kehilangan hampir 10 persen dari sisa-sisa hutannya 
untuk tambang dan perkebunan minyak sawit. Lebih dari 
dua pertiga hutan bakau di pulau ini juga telah dibabat. 
Banyak dari hutan yang tersisa sudah sangat terdegradasi 
dan terancam oleh penebangan liar.

Praktik perikanan yang destruktif

Nelayan di Belitung selama bertahun-tahun mengeruk, 
mengebom, dan menggunakan potasium sianida untuk 
meningkatkan hasil panen ikan, yang menyebabkan 
kerusakan parah pada terumbu karang dan produktivitas 

perikanan setempat. Praktik-praktik seperti ini telah 
mengurangi hasil panen ikan dan telah berdampak negatif 
bagi ekosistem terumbu karang.
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TANGGAPAN LOKAL

Pembuatan zona konservasi laut

Pada tahun 2006, KPLB, nelayan, dan LSM setempat 
mulai melobi pendirian zona konservasi laut di pesisir 
barat Belitung. Bekerja sama dengan pemerintah lokal, 
provinsi, dan nasional, KPLB berjuang selama lima tahun. 
Kesuksesan organisasi ini dalam proyek restorasi terumbu 
karang, konservasi kura-kura, dan ekoturisme mendukung 
kepercayaan pemerintah kepada kelompok ini. Selain itu, 
KPLB juga bekerja sama dengan ilmuwan dan komunitas 
setempat dalam memetakan habitat laut, mengumpulkan 
data hasil panen ikan tahunan, dan mempromosikan teknik-
teknik memancing yang ramah lingkungan menggunakan 
skema dana bergulir untuk membuat teknologi baru yang 

terjangkau bagi nelayan. KPLB mengadakan pertemuan 
besar pemangku kepentingan pada Hari Terumbu Karang 
Nasional pada tahun 2011, yang menghasilkan deklarasi 
resmi Zona Konservasi Laut Kabupaten Belitung. Zona 
Konservasi Laut Kabupaten Belitung adalah yang pertama 
di Belitung dan merupakan kudeta kebijakan untuk KPLB. 
Ini termasuk zona larangan menangkap ikan dan zona 
penangkapan ikan yang berkelanjutan. Zona konservasi 
laut ini memberikan perlindungan hukum terhadap 
perluasan penambangan timah ke daerah tersebut, dan 
peraturannya melarang praktik penangkapan ikan yang 
merusak yang sebelumnya umum di daerah tersebut.

DAMPAK UTAMA 

Pembuatan zona konservasi laut

 ■ Sukses melobi peruntukan zona konservasi laut seluas 20.000 hektar pertama di provinsi ini.
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Restorasi hutan bakau

Pulau Selat Nasik yang terletak di barat Belitung telah 
kehilangan 80 persen hutan bakaunya karena pertambangan, 
konversi lahan, dan penggundulan hutan. Seraya berkonsultasi 
dengan penduduk pulau setempat, KPLB mengajukan 
rencana pembuatan pusat konservasi bakau untuk 
membantu penduduk merestorasi hutan bakau. Awalnya 
KPLB mengumpulkan data dan melakukan pemetaan untuk 
mengidentifikasi area yang perlu direhabilitasi dan area 
yang potensial untuk pembiakan kepiting. Bersama dengan 
komunitas lokal dan SMK Perikanan setempat, KPLB mendirikan 
beberapa pembibitan untuk mengembangkan bibit bakau 

dan memulai menanami kembali daerah yang telah gundul. 
Kini, siswa-siswa jurusan perikanan menerima pelatihan 
langsung dalam perawatan bibit dan penanaman kembali 
bibit bakau, dan bertindak sebagai duta lingkungan bagi 
masyarakat setempat. Hutan bakau sangatlah penting bagi 
ekosistem, dan restorasi hutan bakau sangat penting untuk 
memastikan ketahanan ekosistem laut dalam menghadapi 
perubahan iklim. Sebagai contoh, bakau menyediakan habitat 
dan tempat pembibitan bagi spesies ikan komersial, krustasea, 
dan moluska. Bakau juga memberikan perlindungan di 
wilayah pesisir yang rentan terhadap gelombang badai.

DAMPAK UTAMA

Restorasi hutan bakau

 ■ Mendirikan beberapa pembibitan bakau yang dijalankan oleh komunitas setempat, dan menanam 
lebih dari 45.000 bibit bakau di hutan-hutan bakau yang telah terdegradasi di Pulau Selat Nasik.

 ■ Mendirikan program ekoturisme berdasarkan konservasi hutan bakau.

Restorasi terumbu karang

Di Pulau Kepayang, KPLB menjalankan program restorasi 
terumbu karang. KPLB mengumpulkan potongan-potongan 
terumbu karang hidup dan memasangnya ke pin. Pin-pin 
terumbu karang ini kemudian ditempatkan di dasar laut yang 
dangkal dan dibiarkan bertumbuh. Setelah tumbuh dewasa, 
terumbu karang tersebut ditransplantasi di karang-karang 
yang telah rusak karena pengerukan, bom penangkapan 
ikan, dan aktivitas manusia lainnya. KPLB juga menjalankan 
program pendidikan mengenai terumbu karang, merayakan 
Hari Terumbu Karang Nasional setiap tahunnya, dan mengajak 

turis untuk berpartisipasi secara aktif dalam restorasi terumbu 
karang. Dengan membayar biaya tertentu, turis dapat 
“mengadopsi karang” dan menaruh bibit karang di dasar laut. 
Biaya yang terkumpul digunakan untuk membiayai program 
restorasi terumbu karang. Karya KPLB dalam merestorasi 
terumbu karang telah mendorong komunitas-komunitas di 
desa-desa lainnya untuk mengkonservasi dan merestorasi 
terumbu karang mereka menggunakan model transplantasi 
yang sama.

DAMPAK UTAMA

Restorasi terumbu karang

 ■ Mentransplantasi lebih dari 11.000 karang ke terumbu karang yang telah rusak.
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Reboisasi

Pada tahun 2000, KPLB memperoleh lahan terbengkalai 
di Belitung. Separuh dari lahan tersebut telah ditambang 
untuk timah, dan sebagian lainnya ditumbuhi semak 
belukar. Staf KPLB pun memulai proyek reklamasi lahan 
dan reboisasi, yang kemudian berkembang menjadi 
Taman Kehutanan Belitung (Belitung Forestry Park). 
Tujuan dari didirikannya Taman Kehutanan Belitung ini 
adalah untuk memperluas tutupan hutan, menjadi “bank 
benih” untuk konservasi pohon asli yang terancam punah, 
dan berfungsi sebagai model untuk reklamasi lahan dan 

reboisasi. Meski baru berusia satu setengah dekade, hutan 
ini berisi sejumlah spesies pohon asli dan telah menjadi 
surga bagi satwa liar. Sebagai strategi pelengkap, pada 
tahun 2012 KPLB mendirikan Taman Keanekaragaman 
Hayati di desa Sijuk di Belitung. Taman ini merupakan 
pusat konservasi in situ dan ex situ flora Belitung yang 
langka dan terancam punah. Taman ini juga berfungsi 
sebagai pusat pendidikan di mana siswa dapat belajar 
tentang keanekaragaman hayati Pulau Belitung.

DAMPAK UTAMA

Reboisasi

 ■ Mendirikan Taman Kehutanan Belitung di atas lahan terbengkalai seluas 20 hektar yang telah 
ditambang, dan menjadikannya model untuk reboisasi dan konservasi hutan.

 ■ Mendirikan Taman Keanekaragaman Hayati seluas 16 hektar untuk melindungi flora Belitung yang 
terancam punah.
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Perlindungan hewan langka

Di Kepulauan Belitung, tradisi memanen dan menjual telur 
penyu untuk dikonsumsi sudah berlangsung selama bertahun-
tahun. Akan tetapi, panen yang dilakukan secara berlebihan 
belakangan ini telah menyebabkan turunnya populasi 
penyu. Untuk mengatasi masalah ini, KPLB mendirikan pusat 
konservasi penyu di Pulau Kepayang. Pusat Konservasi Penyu 
dan Terumbu Karang Pulau Kepayang menyelamatkan telur 
penyu dan merawatnya hingga menetas. Pengunjung dapat 
“mengadopsi penyu” dan secara langsung melepaskan bayi 
penyu hijau (Chelonia mydas) dan bayi penyu sisik hawksbill 
(Eretmochelys imbricata) yang terancam punah ke laut dengan 
biaya tambahan. Biaya ini membantu mempertahankan pusat 
konservasi penyu dan program pendidikannya. Penyu-penyu 
laut ini sangat populer di kalangan pengunjung dan anak-anak 
sekolah dan menjadi spesies utama untuk proyek konservasi 
laut di pusat konservasi tersebut.

Di pulau utama Belitung, KPLB telah mendirikan Cagar Alam 
dan Suaka Tarsius Batu Mentas. Di sini para pengunjung dapat 
melihat Tarsius Pulau Belitung yang terancam punah, belajar 
tentang biologi dan ekologi dari hewan ini, dan berjalan-jalan 
sore di hutan lindung Bukit Tajam seluas 500 hektar yang terletak 
di samping suaka ini untuk melihat tarsius, yang adalah hewan 
nokturnal, di alam liar. Suaka Tarsius telah mengubah sikap 
masyarakat lokal terhadap tarsius. Di masa lalu, para pemburu 
sering membunuh primata berukuran kecil ini karena mereka 
dianggap sebagai pertanda sial. Melalui berbagai program 
pendidikan, para pemburu sekarang melaporkan penampakan 
hewan ini ke pusat, dan secara aktif tertarik untuk melestarikan 
spesies ini. Tarsius yang ditangkap saat ini sedang dipelajari oleh 
para ilmuwan untuk lebih memahami kebiasaan dan preferensi 
hewan yang sulit dipahami ini.

DAMPAK UTAMA

Perlindungan hewan langka

 ■ Telah melepaskan 17.000 bayi penyu laut yang terancam punah hingga tahun 2015, dan berencana 
untuk melepaskan 2.500 bayi setiap tahun setelahnya.

 ■ Mendirikan lima kelompok untuk konservasi penyu di desa-desa sekitar.
 ■ Mendirikan Cagar Alam Dan Suaka Tarsius Batu Mentas seluas 4 hektar untuk mendidik masyarakat 

luas mengenai konservasi Tarsius  Pulau Belitung yang terancam punah.

Ekoturisme yang berkelanjutan

Ketiga program unggulan KPLB memiliki elemen ekoturisme. 
Pulau Kepayang memiliki eco-lodge, pusat penyelaman, dan 
pusat konservasi penyu laut. Di Pulau Selat Nasik, wisatawan 
dapat mengunjungi pusat konservasi hutan bakau dan 
mengikuti tur perahu untuk melihat hutan bakau dan lokasi 
restorasi hutan bakau. Di Batu Mentas wisatawan dapat tinggal 
di eco-lodge, tubing di sungai, trekking di hutan, menaiki 
zip line, berjalan di kanopi hutan, dan melihat tarsius. Selain 
fasilitas-fasilitas ini, KPLB telah memfasilitasi pendirian lebih 
dari 50 homestay di 10 desa di seluruh kepulauan Belitung. 

Ketiga tujuan ekoturisme dan homestay ini telah membuka 
kesempatan kerja untuk pemandu, perusahaan pariwisata, 
pemilik restoran, pembuat kerajinan tangan, perusahaan 
penyewaan mobil, taksi air, dan sejumlah layanan lainnya. 
Yang terpenting, pekerjaan ekoturisme telah memberikan 
kesempatan bagi penduduk di pulau setempat untuk 
beralih dari pekerjaan yang tidak ramah lingkungan, seperti 
penambangan ilegal dan penebangan liar, ke pekerjaan yang 
lebih aman dan lebih ramah lingkungan.

DAMPAK UTAMA

Ekoturisme yang berkelanjutan

 ■ Proyek ekoturisme telah menciptakan lebih dari 200 pekerjaan di kepulauan Belitung.
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Pendidikan lingkungan

Semua proyek KPLB mempunyai komponen pendidikan 
lingkungan. KPLB berusaha untuk mendidik masyarakat 
Belitung mengenai dampak kerusakan lingkungan 
akibat penambangan timah, perkebunan kelapa sawit, 
pembalakan liar, konversi hutan bakau, dan penangkapan 
ikan dengan bom. Organisasi ini tanpa lelah melibatkan 
berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pulau mandiri 

dan ramah lingkungan yang tidak lagi bergantung pada 
timah. Untuk mencapai tujuan ini, KPLB terlibat dalam 
pelatihan, penelitian, studi pertukaran, dan lokakarya 
masyarakat. Pusat restorasi bakau, pusat konservasi 
penyu, dan taman keanekaragaman hayati digunakan 
secara luas dalam program penjangkauan masyarakat 
yang melibatkan anak-anak sekolah.

DAMPAK UTAMA 

Pendidikan lingkungan

 ■ Lebih dari 165 mahasiswa di Bandung, Jogjakarta, Jakarta, dan Bogor menggunakan fasilitas KPLB 
untuk penelitian.

 ■ Lebih dari 3.000 siswa telah dilibatkan dalam program pendidikan lingkungan.
 ■ Konferensi telah diadakan di tiga SMP dan tiga SMA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang perubahan iklim, melibatkan 400 guru, siswa, dan anggota masyarakat
 ■ Memorandum of Understanding telah ditandatangani oleh Universitas Bangka Belitung untuk 

mendukung proyek konservasi, riset, dan penjangkauan lingkungan hidup KPLB.
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DAMPAK KEBIJAKAN

Kebijakan nasional berdampak

Pendirian Zona Konservasi Laut Kabupaten Belitung 
memiliki dampak kebijakan yang luas untuk konservasi laut 
di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Zona konservasi 
laut ini memberikan preseden hukum bagi komunitas 
nelayan lainnya di kepulauan Belitung untuk melindungi 
daerah penangkapan ikan dan mata pencaharian 
mereka dari penambangan timah lepas pantai yang 

merusak lingkungan. Kebijakan yang saat ini berlaku 
dalam menangani penambangan ilegal dan reklamasi 
lahan di Belitung tidak secara tegas ditegakkan. Oleh 
sebab itu, pendirian Taman Kehutanan Belitung sebagai 
model reklamasi dan reboisasi hutan dapat membantu 
mengkatalisasi upaya masyarakat untuk menuntut 
penerapan kebijakan reklamasi lahan yang lebih ketat.

Kontribusi bagi

Pendekatan terpadu KPLB untuk konservasi tingkat lanskap dan 
pengembangan mata pencaharian memberikan mekanisme 
yang kuat dalam usaha pencapaian manfaat Agenda untuk 
Pembangunan Berkelanjutan 2030. Fokus organisasi ini 
dalam menilai kebutuhan masyarakat, mendidik anggota 
masyarakat tentang manfaat konservasi, dan memberikan 
mata pencaharian yang ramah lingkungan telah membantu 
tercapainya SDG 1 dan SDG 8, sekaligus memastikan adanya 
partisipasi masyarakat lokal dan terjaminnya keberlanjutan 
inisiatif konservasi. Upaya terpadu untuk memulihkan dan 
melestarikan ekosistem laut dan darat ini juga memberikan 

hasil yang mengesankan terhadap pencapaian SDG 14 dan 
SDG 15. Sementara itu, restorasi bakau juga berkontribusi 
dalam penyerapan karbon dan pengurangan risiko bencana 
(SDG 13). KPLB juga memberikan contoh terciptanya 
kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai tujuan (SDG 
17). Organisasi ini bekerja dengan sektor swasta untuk 
memastikan keberlanjutan finansial dan meningkatkan skala 
pencapaian mereka, organisasi penelitian untuk menunjukkan 
dampak program mereka, dan lembaga pemerintah untuk 
mengembangkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan 
kondisi lingkungan hidup di seluruh Indonesia.
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REPLIKASI DAN SKALABILITAS

Replikasi

Banyak proyek KPLB telah direplikasi di seluruh Indonesia. Setiap 
kali KPLB bekerja di daerah baru, KPLB menghabiskan banyak 
waktu berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Konsultasi-
konsultasi ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, 
termasuk LSM, pemerintah, ilmuwan, sektor swasta, dan 
penduduk. Komunitas itu sendirilah yang mengidentifikasi 
masalah dan mengusulkan solusi. KPLB memfasilitasi diskusi 
teresebut dan menggunakan kerangka analisis kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman (strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats - SWOT) untuk mengevaluasi 
proyek-proyek yang potensial. Pendekatan ini relatif tidak 
mahal, tetapi memakan waktu. Namun demikian, pendekatan 
ini sangat efektif dalam menarik perhatian berbagai pemangku 
kepentingan, sehingga sangat dapat diterapkan untuk proyek 
serupa di Indonesia dan di mana saja.

Ketiga proyek utama KPLB - Pusat Konservasi Penyu dan 
Terumbu Karang Pulau Kepayang, Cagar Alam dan Suaka 

Tarsius Batu Mentas, dan Pusat Konservasi Bakau Selat Nasik 
- dirancang untuk menjadi pusat belajar bagi siswa, ilmuwan, 
wisatawan, dan pejabat pemerintah; pendekatan kolaboratif 
ini juga sangat memudahkan pembelajaran dan replikasi di 
wilayah ini. Dua provinsi di Pulau Bangka (Bangka Tengah dan 
Bangka Selatan) telah menggunakan metode KPLB sebagai 
kerangka untuk upaya mereka menciptakan zona konservasi 
laut. Dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
juga telah mereplikasi program konservasi penyu KPLB dalam 
upaya meningkatkan populasi penyu di seluruh kepulauan 
tersebut.

Hambatan dalam mereplikasi upaya ini di Provinsi 
Kepulauan Bangka-Belitung meliputi kepentingan kuat dari 
pertambangan timah secara ekonomi dan politik, serta sikap 
masyarakat setempat yang mentolerir industri yang merusak 
lingkungan, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, 
dan penangkapan ikan yang merusak.

Skalabilitas

Pada tahun 2010, proyek konservasi dan ekoturisme KPLB 
dimasukkan ke dalam rencana pengembangan strategis 
pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan ditampilkan 
secara jelas dalam agenda Sail Indonesia (rapat tahunan 
yachting rally yang mencakup berbagai acara dan kegiatan 
kebudayaan). Kementerian Pariwisata Indonesia telah 
mempromosikan proyek-proyek KPLB berupa homestay dan 
pariwisata berbasis masyarakat sebagai model untuk direplikasi 

di Raja Ampat, Papua, dan bagian barat Sumatera. Promosi 
pendekatan KPLB di skala pemerintah lokal dan nasional 
menunjukkan potensi besar adanya dukungan pemerintah 
untuk meningkatkan skala aktivitas ini di seluruh Indonesia. 
Selain itu, banyak kegiatan KPLB, seperti pembentukan zona 
konservasi laut, pelestarian spesies yang terancam punah, dan 
ekoturisme , menunjukkan potensi besar untuk ditingkatkan 
di tingkat regional di wilayah Laut Cina Selatan.

Keberlanjutan

KPLB telah mencapai tingkat dampak yang tinggi 
dengan pendanaan yang relatif sederhana. KPLB sengaja 
merancang program-prorgram ini untuk menghindari 
ketergantungan pada pendanaan atau keahlian dari luar. 
Pusat konservasi penyu dan tempat perlindungan tarsius 
berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat 
setempat, mendorong penjualan makanan, suvenir, 

layanan pemandu, dan transportasi. Saat ini, biaya 
menjalankan pusat penyelaman, penangkaran penyu, 
dan tempat perlindungan tarsius tercukupi oleh biaya dari 
pengunjung. KPLB juga menerima dukungan dari sektor 
swasta, khususnya program tanggung jawab sosial dari 
perusahaan setempat.
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RENCANA MASA DEPAN
 ■ Mendirikan pusat pendidikan lingkungan dan mendidik 1.000 anak-anak.
 ■ Mendirikan fasilitas penangkaran penyu baru.
 ■ Mendirikan cagar alam bagi populasi rusa yang semakin langka.
 ■ Mendirikan enam pusat wisata baru yang berbasis masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 ■ Mendirikan Taman Keanekaragaman Hayati untuk melestarikan spesies langka dan endemik, sebagai 

pusat pendidikan lingkungan, dan menjadi tempat tujuan ekoturisme.

MITRA 
 ■ Perkumpulan Telapak Indonesia: Perkumpulan Telapak 

Indonesia telah mendukung karya-karya advokasi KPLB, 
pengembangan jaringan, dan pengembangan rencana 
bisnis untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal.

 ■ Program Hibah Kecil GEF UNDP (SGP): SGP memberikan 
dukungan finansial dan teknis kepada KPLB untuk proyek 
ekoturisme dan konservasi di Belitung dan Kepulauan 
Kepayang, restorasi hutan bakau di Pulau Selat Nasik, dan 
realisasi Cagar Alam dan Suaka Tarsius Batu Mentas.

 ■ Dana Perwalian Konservasi Keanekaragaman Hayati 
Yayasan Kehati: Dana ini memberikan dukungan 
finansial untuk pendirian Taman Keanekaragaman 
Hayati di Desa Sijuk.

 ■ Lembaga pemerintah lokal, provinsi, dan nasional: 
KPLB telah membentuk kemitraan yang kuat dengan 
masing-masing tingkat pemerintahan. Hubungan ini 
sangat penting untuk keberhasilan penciptaan zona 
konservasi laut.

 ■ Berbagai universitas dan Institut Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (Indonesian Institute of Sciences): 
Lembaga-lembaga ini telah memberikan KPLB 
pengetahuan teknis untuk melaksanakan program-
program pelestariannya.

 ■ Sektor swasta: Kemitraan sektor swasta dengan hotel dan 
perusahaan pariwisata penting bagi keberlangsungan 
jangka panjang proyek ekoturisme KPLB.

REFERENSI LEBIH LANJUT
Situs web Kelompok Peduli Lingkungan Belitung. Dapat diakses secara online di sini.

Program Hibah Kecil GEF (SGP) UNDP untuk Indonesia, Cerita dari Belitung, 2014. Dapat diakses secara online di sini.

http://kplbelitung.wixsite.com/savetheplanet
https://www.youtube.com/watch?v=3IOWjYpZfSU
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