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SERI STUDI KASUS EQUATOR INITIATIVE - UNDP
Berbagai komunitas pribumi dan adat di seluruh dunia saat ini sedang menggalakkan aneka solusi pembangunan
berkelanjutan inovatif yang bisa jalan bagi masyarakat dan alam. Sejumlah kecil publikasi atau studi kasus memberitakan kisah
lengkap bagiamana berbagai inisiatif ini berkembang, sejauh mana jangkauan dampaknya, dan bagaimana perubahannya
dalam perjalanan waktu. Namun masih lebih sedikit lagi yang dilakukan untuk memberitakan aneka kisah ini dengan para
praktisi komunitas itu sendiri yang menjadi pencerita kisahnya.
Untuk menandai ulang tahunnya yang ke – 10, Equator Initiative berusaha membidik celah ini. Studi kasus berikut ini
merupakan salah satu kisah yang terangkum dalam seri yang terus berkembang tentang bagaimana seluk-beluk para
pemenang Equator Prize – berbagai praktik terbaik dalam konservasi lingkungan berbasis komunitas dan penghidupan
berkelanjutan yang telah ditelaah secara kritis dan dikaji oleh teman-teman. Aneka kasus ini dimaksudkan agar dapat
memberi inspirasi bagi dialog kebijakan yang diperlukan untuk menakar keberhasilan lokal, untuk memperbaiki basis
pengetahuan global atas lingkungan setempat dan berbagai solusi pembangunan, dan untuk menjadi model agar bisa
ditiru. Studi-studi kasus ini dapat ditinjau dan dipahami dengan paling baik bila disertai rujukan ke ‘The Power of Local
Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize’ sebuah kompendium dari berbagai pelajaran yang telah diserap serta
pedoman kebijakan yang ditarik dari materi kasus.
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RANGKUMAN PROJEK

BEBERAPA FAKTA PENTING

Dewan Penasihat Pengelolaan Taman Nasional Bunaken
merupakan sebuah kasus yang menjadi tonggak penting
dalam pengelolaan bersama atas sebuah kawasan kelautan
yang dilindungi di Indonesia. Inisiatif ini menyatukan
berbagai badan pemerintahan, mitra internasinal, dan
komunitas lokal dalam pengelolaan kolaboratif atas Taman
Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Taman ini mencakup
lebih dari 8,000 hektar terumbu karang, dasar laut yang
luas tempat berbagai rumput laut . maupun dua puluh dua
desa terpisah. Ke – 30,000 penduduk anggota komunitas
pesisiran dan pulau tersebut terwakili di dewan pengelolaan
ini oleh Forum Masyarakat Peduli Taman Nasional Bunaken.
Dalam kemitraan dengan Departemen Konservasi Alam
Indonesia, badan ini telah merancang sebuah sistem
retribusi yang praktis dan efisien yang menghasilkan
pemasukan bagi kawasan yang dilindungi tesebut bersama
dengan para penduduknya, sehingga dapat membiayai
suatu sistem patroli bersama maupun sebagai sejumlah
projek pembangunan masyarakat.

PEMENANG EQUATOR PRIZE: 2004
DIDIRIKAN: 2000
LOKASI: Sulawesi Utara, Indonesia
PENERIMA: 22 desa di kawasan Taman Nasional Bunaken
KEANEKARAGAMAN HAYATI: Taman Nasional Bunaken
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Latar belakang dan Konteks

Taman Nasional Bunaken terletak di Sulawesi Utara, Indonesia.
Berada di pusat Segitiga Terumbu Karang, taman ini menjadi
kawasan konservasi yang penting secara global dengan cakupan luas
dari berbagai ekosistem pesisiran dan kelautan yang menyediakan
habitat bagi 390 spesies terumbu karang maupun banyak spesies
ikan, moluska, reptile, dan mamalia laut. Dengan cakupan luasan
total sebesar 79,057 hektar, taman ini terdiri dari bagian utara dan
selatan: bagian utara terdiri dari lima pulau dan sebuah kawasan
pesisiran antara Molas dan Tiwoho (Pantai Molas – Wori) dan bagian
selatan yang terdiri dari kawasan pesisiran antara desa Poopoh dan
desa Popareng (Pesisir Arakan – Wawontulap).

di sepanjang garis pantai. Sebagian besar penduduk di kawasan
itu menggantungkan hidup mereka dari pertanian, perikanan, atau
kombinasi dari keduanya. Para petani menanam aneka tanaman
seperti kelapa, ubi jalar, dan pisang. Mereka yang bekerja di sektor
perikanan memanen hasil beraneka ragam ikan maupun rumput
laut hasil budi daya untuk diekspor ke pasar manca negara. Dalam
jumlah yang sedikit, sebagian orang bekerja di industri wisata
sebagai pemandu selam, operator perahu, dan staf penginapan
eko-wisata. Namun demikian, terjadi ketegangan di antara berbagai
macam kebutuhan hidup dari masyarakat yang terus bertumbuh ini
serta kebutuhan aneka ekosistem kelautan.

Tekanan Populasi Lokal

Sebuah cagar alam yang unik

Tidak seperti banyak daerah kelautan lainnya yang terlindungi,
BNP terletak dekat denga pusat urban yang besar, yakni Manado,
dengan populasinya yang mencapai lebih dari 400,000 penduduk.
Kedekatan ini telah memberikan berbagai peluang kepada
masyarakat setempat dalam bentuk daya tarik wisata yang mantab.
Taman ini juga memiliki batimetri unik yang telah menarik para
penyelam scuba dari seluruh dunia. Tidak adanya beting continental
berarti bahwa garis pantai langsung anjlok turun ke lereng
continental, sehingga para penyelam dapat memperoleh panorama
unik yang jarang dilihat yakni keanekaragaman hayati yang unik
dan aneka struktur geologis bawah air. Namun demikian, kedekatan
yang sama dengan Manado telah menimbulkan berbagai tantangan
dalam bentuk patroli yang efektif, tumpahan polusi, dan permintaan
mangrove maupun aneka sumber daya kelautan lain yang tidak
berkelanjutan.

Taman Nasional Bunaken mencakup lebih dari 8,000 hektar
terumbu karang, dasar laut dengan berbagai rumput laut yang
luas, dan hutan-hutan mangrove yang luas (untuk yang terakhir
ini khususnya di kawasan Arakan – Wawontulap). Lahan rumput
laut dapat ditemukan di berbagai kawasan yang tenang, dangkal,
di antara pantai dan terumbu karang. Lahan rumput laut menjadi
habitat penting bagi berbagai spesies kelautan yang tinggal di
daerah berpasir (misalnya siput laut, mentimun laut, belut laut, dan
udang), tempat pembibitan bagi ikan karang yang masih remaja
seperti hiu ujung hitam dan ikan laut dengan bibir tebal dan gigi
kuat, dan menjadi tempat merumput bagi dugong serta kura-kura
laut. Terumbu karang di luar kawasan rumput laut merupakan
rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya dari ikan, penyu,
ular laut, dan berbagai invertebrata. Tipeutama karang di taman itu
adalah karang pinggir yang tumbuh di sepanjang pinggiran garis
pantai, namun karang tipe tambalan dan tipe penghalang juga
sering dijumpai. Perairan di taman itu berisi lebih dari 2,000 spesies
ikan, beberapa ratus spesies terumbu karang yang keras, dan lebih
dari 30 spesies mangrove. Di daratan, satu-satunya hutan di taman
itu dapat ditemukan di lereng tinggi pulau Manado Tua, di mana
sejumlah kecil populasi endemik makaka berkepala hitam yang
sangat terancam punah tinggal.

Taman nasional itu sendiri merupakan rumah bagi lebih dari 30,000
penduduk, terutama yang menggantungkan hidup serta aneka
kebutuhan substen mereka pada berbagai sumber daya alam.
Pemukiman di wilayah itu sudah dimulai lebih dari lima generasi
yang lalu, jauh sebelum kawasan itu secara resmi dinyatakan sebagai
taman nasional lebih dari dua dasa warsa yang lalu. Ada dua puluh
dua desa yang menyebar dalam lima pulau, dan ada sebelas desa
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Diciptakannya Taman Nasional Bunaken, beberapa
masalah awal

Sebuah respon yang berakar pada partisipasi lokal
Sebagai tanggapan terhadap seluruh tantangan ini, terhadap makin
meningkatnya tuntutan dari sejumlah pemangku kepentingan
untuk mendapatkan pengelolaan taman tersebut yang lebih adil
dan setara, dan makin tumbuhnya momentum desentralisasi dan
proses reformasi di Indonesia, Dewan Penasihat Taman Nasional
Bunaken (BNPMAB, the Bunaken National Park Management
Advisory Board) didirikan pada tahun 2000. BNPMAB merupakan
sebuah kemitraan dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan
berbagai perwakilan non pemerintah. Yang paling penting dalam
pendirian dewan ini serta implementasinya terus menerus adalah
Forum Masyarakat Peduli TN Bunaken – FMPTNB, yang mewakili
seluruh penduduk desa sebanyak 30,000 jiwa yang tinggal di taman
itu. Dewan penasihat ini telah melakukan pengawalan dalam suatu
era baru pengelolaan bersama atas Taman Nasional Bunaken yang
mencakup berbagai komunitas masyarakat setempat dan para
operator ekowisata dalam pengelolaan sumber daya dan penegakan
di taman.

Taman Nasional Bunaken dibentuk untuk melindungi dan
melestarikan keanekaragaman hayati daratan dan lautan yang
sangat kaya dalam berbagai ekosistem pesisirannya yang unik,
untuk melindungi jalur-jalur migrasi serta lahan mencari makan
bagi berbagai spesies laut endemik seperti ikan paus, ikan lumbalumba, dugong, dan penyu laut, serta untuk menyeimbangkan
aneka aktivitas konservasi dengan berbagai kebutuhan ekonomi
masyarakat setempat.
Taman itu didirikan pada tahun 1991, di bawah otoritas Bagian
Konservasi Alam Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Taman
itu memiliki sebuah kantor manajemen dengan staf hampir sebanyak
40 orang (termasuk kepala taman, para pengawas taman, dan staf
administrative). Sebagai sebuah taman nasional, TNB menerima
anggaran operasional sebesar rata-rata USD 100,000 per tahun
– cukup untuk membayar gaji karyawan, menutup aneka biaya
operasional kantor, dan paling banter satu kali patroli laut per bulan.
Dalam rezim manajemen yang secara umum bersifat ‘top-down’
ini, taman tersebut mengalami degradasi terus menerus meskipun
lambat sepanjang dasa warsa 1990-an. Sejumlah tantangan sudah
membayangi taman itu sejak awal pendiriannya.

Secara spesifik, BNPMAB diciptakan untuk: mengkoordinasikan
berbagai aktivitas dan kebijakan aneka instansi pemerintah yang
terkait dengan otoritas manajemen taman itu; menggalang dana
bagi macam-macam program konservasi di dalam taman (terutama
melalui sistem karcis masuk); mengkomunikasikan program
konservasinya ke rentangan luas para pemangku kepentingan;
melakukan zonasi partisipatif; dan mengkoordinasikan patroli
bersama oleh para penduduk desa, polisi air, dan penjaga taman.
BNPMAB berfungsi sebagai suatu forum untuk memfasilitasi dialog
di antara para pemangku kepentingan dan membuat berbagai
rekomendasi kebijakan. Dewan itu bertujuan memberikan
sikap tanggap terhadap isu-isu yang dikemukakan oleh para
pengguna taman maupun berbagai komunitas setempat. Dewan
ini juga memainkan peran aktif dalam mempublikasikan dan
menyebarluaskan berbagai pelajaran yang didapat dari penataan
kembali pengelolaan bersama ke aneka kawasan kelautan lain yang
dilindungi di Indonesia dan manca negara.
Merupakan hal yang sangat penting bagi digulirkannya inisiatif
itu adalah zonasi partisipatif dari taman tersebut, di man ataman
itu dibagi menjadi zona-zona pemulihan alam (yang mencakup
inti, pemulihan, dan rehabilitasi), zona pemanfaatan (terbatas dan
intensif ), dan zona pendukung (air, tanah, dan publik). Zona-zona itu
diberi demarkasi berdasarkan masing-masing potensi ekonomi dan
konservasinya maupun berdasar berbagai kendala dan peluang bagi
suksesnya pengelolaan. Berbagai zona tersebut juga dikembangkan
melalui suatu proses perencanaan partisipatif yang tidak hanya
mencakup namun juga memprioritaskan aneka kebutuhan dan
masukan dari komunitas-komunitas setempat.

Di antara berbagai permasalahan ini adalah aneka ancaman
lingkungan yang serius dan persisten, termasuk di antaranya
penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penangkapan ikan
dengan menggunakan sianida, penangkapan ikan yang berlebihan,
penjarahan terumbu karang, penggundulan hutan mangrove,
pembukaan hutan untuk pertanian, pariwisata yang berdampak
tinggi, aneka projek pembangunan pesisiran, maupun berbagai
sistem manajemen limbah padat yang kurang pendek dan buruk
wawasannya. Secara khusus, hilangnya mangrove sangat sulit
diatasi. Secara tradisional, mangrove digunakan oleh penduduk
setempat sebagai bahan bangunan, kayu bakar, makanan, dan
obat-obatan. Sementara mangrove tentu saja dapat dipanen secara
berkelanjutan, namun saat ini deforestasi marak lantaran didorong
oleh rasa tidak aman untuk mendapatkan penghidupan maupun
makin tumbuhnya pasar komersial di Manado untuk produkproduk mangrove. Hilangnya mangrove lantas menjadi erosi lahan,
serbuan masuk berbagai hama dan tanaman liar, dan kurangnya
perlindungan bagi berbagai ikan, moluska, dan udang yang masih
remaja.
Tantangan lain yang muncul pada saat awal pengelolaan taman
itu termasuk tumpang tindihnya berbagai otoritas legal dan
yurisdiksional akibat tidak adanya koordinasi di antara berbagai
instansi pemerintah di taman itu, tidak adanya konsultasi dan
keterlibatan aneka komunitas adat dan mitra sektor swasta,
macam-macam konflik di antara para pemangku kepentingan yang
belakangan ini terhadap pengaturan aneka bagi hasil yang sesuai,
makin berkurangnya besaran pendanaan konservasi, aneka sistem
zonasi yang tidak jelas dan sering kontradiktif, dan yang penting,
berbagai sistem penegakan yang tidak eektif untuk segala aturan
dan ketentuan taman itu.

Dewan itu terbukti sangat sukses dalam menghapuskan penangkapan
ikan dengan cara yang merusak, penjarahan terumbu karang, dan
pembabatan hutan mangrove, sambil sekaligus mengamankan basis
sumber daya alami yang kelanjutan penghidupan dan pendapatan
masyarakat setempat. Salah satu inovasi utama organisasi itu adalah
sistem karcis masuk, yang diluncurkan pada tahun 2002, yang sampai
tahun 2008 telah menghasilkan pemasukan rata-rata USD 110,000
per tahun. Pemasukan itu sekaligus memperbaiki pendapatan
daerah dan juga menjadi basis pendanaan yang digunakan untuk
membiayai berbagai aktivitas konservasi.
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Beberapa Aktvitas & Inovasi

Dewan Penasihat Pengelolaan Taman Nasional Bunaken memiliki
suatu visi pengelolaan taman yang berkelanjutan dengan cara
sedemikian rupa sehingga juga menguntungkan berbagai
komunitas setempat. Aneka sasaran yang dikemukakan BNPMAB
difokuskan pada kebutuhan untuk menggalang dana yang
diperlukan untuk melestarikan kawasan laut yang dilindungi,
membangkitkan kesadaran akan hal ini di kalangan berbagai
pemangku kepentingan taman; mengkoordinasikan berbagai
upaya dari macam-macam instansi pemerintah dengan otoritas
pengelolaan taman; dan berbagi pengalaman tentang pengelolaan
Bunaken dengan berbagai kawasan laut di daerah itu.

Melakukan Zonasi Partisipatif
Salah satu aktivitas pertama yang diawasi oleh dewan penasihat itu
adalah zonasi taman secara partisipatif. Hal ini akan menjadi tonggak
bagi banyak aktivitas konservasi dan pembangunan lainnya yang
telah dilakukan sejak tahun 2000.
Zona konservasi alam: Di taman itu ada tiga zona konservasi alam
yang telah dibuat garis batasnya – yakni zona inti, zona pemulihan,
dan zona rehabilitasi. Zona inti dimaksudkan sebagai kawasan
ekosistem dengan perlindungan yang mutlak dan tanpa bisa
ditawar lagi. Beberapa contoh di taman itu mencakup bagian lereng
tinggi Manado Tua di mana tinggal makaka berkepala hitam di
berbagai hutan alam; mangrove yang sudah tumbuh tua di Arakan
– Wowontulap, dan aneka ekosistem mangrove, rumput laut, dan
terumbu karang yang terintegrasi di Bunaken maupun sejumlah
pulau lainnya. Di kawasan itu sama sekali tidak diperkenankan
adanya aktivitas manusia, kecuali hanya untuk riset, pemantauan
biologis, dan pendidikan lingkungna saja. Pelanggaran yang
dilakukan dengan ‘sengaja’ terhadap peraturan zona inti dapat
mengakibatkan hukuman tegas paling lama 10 tahun penjara dan
denda Rp. 200 juta (lebih dari USD 200,000), sementara pelanggaran
secara ‘tidak sengaja’ dapat dikenai hukuman penjara maksimum
satu tahun dan denda Rp. 100 juta (USD 10,000). Zona pemulihan
adalah untuk berbagai kawasan yang membutuhkan waktu
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agar bisa pulih kembali dari kerusakan di masa lampau, seperti
pembabatan hutan, penangkapan ikan yang berlebihan, dan
pemboman terumbu karang. Sekali lagi, aktivitas manusia di bagian
ini hanya dibatasi untuk pendidikan dan riset lingkungan saja.
Dan yang terakhir adalah zona rehabilitasi, yang meskipun agak
mirip dengan zona sebelumnya, namun ini merupakan situs yang
membutuhkan restorasi dari kerusakan di masa lampau sementara
sedang dilakukan penanaman kembali dan penaburan kembali
benih secara aktif.

kepentingan yang lebih luas dalam berbagai proses pengambilan
keputusan untuk taman itu, termasuk pihak otoritas penegakan
hukum dan pemerintah setempat. Pelibatan berbagai komunitas
lokal telah diikuti dengan pengembangan sistem informasi,
berbagai upaya komunikasi dan jangkauan yang jauh, termasuk
menampilkan infromasi tentang manajemen taman kepada
publik di berbagai desa stempat serta memelihara sebuah sistem
pemancar radio yang ekstensif. Aneka program pengembangan
masyarakat telah direncanakan dan diimplementasikan dengan
menggunakan dana konservasi desa; berbagai fasilitas dan
infrastruktur telah dikembangkan juga bagi eko- wisata, sesuai
dengan prinsip-prinsip pelayanan ekologis yang semestinya. Hal
ini telah menciptakan adanya berbagai sistem pengelolaan limbah
yang efektif. Dalam melakukan aneka aktivitas ini, dewan tersebut
juga telah memainkan suatu peran dalam resolusi konflik di antara
para pemangku kepentingan taman, mengkomunikan berbagai
kepentingan masyarakat setempat kepada otoritas yang terkait, dan
menyediakan pelaporan kepada pemerintah pusat, para gubernur,
walikota, bupati, dan dewan perwakilan Sulawesi Utara.

Zona pemanfaatan: Zona pemanfaatan, yang telah dibagi menjadi
pemanfaatan terbatas dan intensif, telah diciptakan dengan
pemikiran untuk menyediakan layanan wisata dan transportasi.
Zona pemanfaatan terbatas mengakomodasi aneka aktivitas wisata
yang tidak mengubah atau membawa dampak terhadap lingkungan
seperti jalan-jalan di alam, menyelam, dan snorkeling. Sedangkan
zona pemanfaatan intensif digunakan untuk kisaran aktivitas
wisata yang lebih luas yang membutuhkan pengembangan, seperti
memperbaiki akomodasi, restoran, toko, dermaga, dan infrastruktur
lainnya. Zonasi ini sekarang dibatasi di pantai Liang dan pantai
Pangalisang di pulau Bunaken saja. Seperti halnya dengan zona
konservasi alam, denda dapat dikenakan pada tingkat beratnya
pelanggaran apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Namun demikian, sebagian besar energi organisasi itu difokuskan
pada pengelolaan sistem karcis masuk ke taman dan menjamin
cakupan luas dan efisiensi patroli yang dilakukan para penjaga
taman, polisi air, dan masyarakat setempat. Sistem karcis masuk
taman kolaboratif itu diperkenalkan berkat diintroduksikannya
terobosan hukum provinsi serta kesepakatan selanjutnya dengan
Departemen Perlindungan Alam Indonesia. Sistem karcis itu
dikembagkan berdasarkan kajian kelayakan atas kesediaan para
pengunjung untuk membayar akses ke suatu ekosistem yang unik,
khususnya bila keuntungan itu digunakna untuk berbagai upaya
konservasi. Ini merupakan suatu sistem yang praktis dan efisien
yang tidak mengganggu para pengunjung, operator selam, atau
tim ptaroli karena bersifat karcis sekali saja. Hampir 80 persen
pendapatan karcis masuk dialokasikan untuk berbagai program
konservasi BNPMAB, sementara 20 persen sisanya dibagikan
secara merata kepada berbagai otoritas pemerintah setempat
di Sulawesi Utara dan kecamatan Minahasa, kota Manado, dan
Jakarta. Karcis masuk telah membantu mendanai sistem patroli
bersama yang dapat disebut telah berhasil menurunkan jumlah
praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Patroli
mempekerjakan lebih dari 30 penduduk desa dari seluruh penjuru
taman, di mana mereka dibentuk sebagai satu tim dengan polisi air
dan penjaga taman. Pendapatan dari karcis masuk juga dialokasikan
melalui dana konservasi desa untuk berbagai projek pembangunan
desa dalam akses air bersih, jalan, dan transportasi, pembangunan
sekolah, aneka projek restorasi mangrove, dan berbagai portfolio
aktivitas konservasi lainnya.

Zona pendukung: Berbagai zona pendukung – air, darat, dan publik
– menyinggung lahan cari nafkan tradisional dan sumber daya alam
yang digunakna oleh berbagai komunitas lokal. Zona dukungan air
memungkinkan berbagai komunitas setempat melakukan aneka
aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan tradisional, termasuk
penangkapan ikan secara tradisional, pemanenan mangrove
sesuai peraturan, dan pemanenan rumput laut. Pembabatan hutan
mangrove untuk konversi menjadi kolam ikan dan berbagai praktik
penangkapan ikan yang destruktif seperti penggunaan bom ikan
dengan tegas dilarang. Zona dukungan darat memungkinkan
penggunaan untuk perumahan, berbagai projek pembangunan dan
infrastruktur masyarakat, pertanian (dengan penggunaan pestisida,
herbisida, dan pupuk komersial yang terkendali), dan eksploitasi
berbagai produk hutan secara terbatas. Yang terakhir adalah
zona dukungan publik yang memungkinkan kegiatan perikanan
kepulauan berukuran kecil sampai menengah maupun transportasi,
dengan kekecualian pada kapal-kapal penumpang antar pulau.

Pengelolaan taman dan pendanaan konservasi
Dengan adanya beberapa zona ini, BNPMAB telah memfokuskan
pada kisaran aktivitas pengelolaan yang sangat beragam. Penguatan
kelembagaan telah membantu melibatkan rentangan pemangku

“Konservasi lingkungan tidak dapat dicapai oleh satu kelompok orang saja. Konservasi
lingkungan menuntut komitmen lintas semua sektor dan perubahan cara berpikir yang
fundamental tentang bagaimana kita sebagai bangsa dan negara memandang warisan alam
kita”
Alwin Rondonuwu, Dewan Penasihat Pengelolaan Taman Nasional Bunaken
7

Dampak

DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI
Taman Nasional Bunaken terselimuti hutan-hutan mangrove, yang
berpusat di Mantegahe, kawasan pesisir Molas – Wori, dan di kawasan
pesisir Arakan – Wawontulap. Ada 29 spesies mangrove di taman itu,
dan spesies yang dominan adalah Rhizopora sp., Avicennia sp., dan
Sonneratia sp. Selain berbagai hutan mangrove, hutan-hutan pantai
dapat juga ditemukan tumbuh dari macam-macam tanaman yang
menyelimuti terumbu fosil di garis pantai, atau di balik hutan-hutan
mangrove pada hampir seluruh pulau. Aneka pohon yang lazim
dijumpai mencakup bitung (Barringtonia asiatica), suatu jenis pohon
dengan daun berlapis malam dengan bunga putih yang baunya
manis, pinus baut (Pandanas sp), dan pohon ketapang, yang ditanam
oleh masyarakat setempat sebagai pohon pelindung. Populasi
tanaman darat di taman itu telah sedikit berubah sejak hadirnya
pertanian plot oleh masyarakat setempat. Berbagai tanaman dan
pohon asli seperti bambu, palem woka (Livistona rotundifolia), rotan
(Calamus spp.), palem gula aren liar (Arenga sp), dan pohon ara (Ficus
spp.) telah digantikan oleh berbagai tanaman pertanian, seperti
pohon kelapa, mangga, singkong, pisang, dan pohon buah kenari.
Mangrove dan berbagai hutan pantai lainnya juga menjadi habitat
dan lahan sarang bagi aneka jenis flora dan fauna.

kendaraan utama bagi penyebaran berbagai macam benih pohon
asli pulau itu. Spesies daratan lain yang sama-sama langka dan
terancam juga ditemukan di taman itu – khususnya di Manado Tua,
Pulau Bunaken, dan Montehage – yakni tarsier, salah satu primata
paling kecil di dunia. Hewan itu terkenal karena matanya yang besar
dan jari jemarinya yang panjang tidak proporsional, di mana tarsier
hanya mencapai
berat tidak lebih dari 10 gram pada saat mencapai usia puncak.
Sedangkan sejumlah populasi kecil tarsier masih bisa bertahan di
taman itu, namun mereka terancam oleh deforestasi dan penjualan
binatang tersebut di pasar hewan peliharaan internasional.

Keragaman spesies burung dan kelautan
Ada paling tidak 30 spesies burung yang tinggal di berbagai hutan
mangrove di Taman Nasional Bunaken, termasuk sejumlah burung
pantai dan laut seperti camar, elang, bangau, kedidi, dara, merpati,
pekakak, drongos, dan sebagainya. Beberapa jenis reptile dapat
dijumpai misalnya kadal monitor, aneka jenis ular berbisa maupun
tidak berbisa, sigung, dan tokek bertebaran di taman itu. Di perairan
taman tersebut, aneka jenis spesies ikan yang langka dan tidak
lazim seperti ikan pipa hantu, ikan katak, dan kuda laut mini yang
dapat ditemukan bersama dengan sejumlah spesies yang terancam
punah, termasuk coelacanth (yang disebut juga sebagai ‘fosil hidup’;
di mana Manado merupakan rumah bagi satu dari dua spesies
coelacanth saja yang ada di dunia ini, L. menadoensis), penyu hijau
dan penyu berparuh elang, dugong (sapi laut), orca (ikan paus
pembunuh), dan ikan paus sperma. Taman itu juga breisi beraneka
ragam hiu – termasuk hiu karang berujung putih (Triaenodon
obesus), hiu karang berujung hitam (Carcharinus melanopterus), dan
kadan kala serombongan hiu berkepala martil -- buaya muara, ular
laut belang-belang yang sangat berbisa (Laticauda sp.), lima spesies
penyu laut – hijau, berparuh elang, penyu zaitun kecil, berkepala
batang, dan berpunggung kulit – serta aneka lumba-lumba.

Dua spesies darat endemik yang terancam punah
Sebuah hutan hujan tropis yang kecil meskipun relatif kecil berada
di puncak pulau Manado Tua. Hutan itu berisi populasi makaka
berkepala hitam yang semakin menciut saja. Makaka berkepala
hitam merupakan satwa endemik bagi ujung timur laut Sulawesi
dan tidak dapat ditemukan di tempat lain mana pun di seluruh dunia.
Karena terancam oleh deforestasi maupun konversi lahan yang
terus berlanjut, spesies ini menderita ancaman yang sangat kritis.
Menurut hitungan populasi terakhir yang dilakukan pada tahun
1996, di antara 70 sampai dengan 160 ekor makaka tinggal di hutan
yang makin ciut ini. Makaka berkepala hitam juga menjadi bagian
esensial dari ekosistem hutan ini, karena hewan ini merupakan
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Gambar 1: Pengunjung dan pendapatan, 2001 – 2008
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Sumber: Dewan Penasihat Pengelolaan Taman Nasional Bunaken, 2009.

Sistem patroli partisipatif: restorasi ekosistem

Di luar patroli itu, pendapatan dari karcis masuk telah digunakan
untuk mendanai sejumlah aktivitas konservasi, teramsuk penanaman
kembali mangrove secara besar-besaran, serta rehabilitasi kawasan
karang yang rusak. Para anggota komunitas setempat juga telah
dimobilisasi ke dalam berbagai tim pembersihan pantai yang
menangani berbagai masalah sampah dan pengelolaan limbah di
dalam taman tersebut. Pendidikan lingkungan telah mendorong
banyak pekerjaan ini, sehingga menghubungkan Bunaken dengan
berbagai pengalaman pengelolaan kelautan serupa di seluruh Asia
tenggara.

BNPMAB telah memobilisasi suatu sitem patroli bersama yang
sangat efektif yang mencakup 52 penduduk desa, 18 penjaga
taman, dan 6 petugas polisi air. Sistem pemantauan dan patroli
lingkungan ini sekarang beroperasi 24 jam sehari, dan sepenuhnya
didanai dengan pendapatan dari karcis masuk ke taman. Sistem
patroli ini telah secara efektif mengeliminasi berbagai praktik
penangkapan ikan yang destruktif dan telah menjadi alasan
utama bagi peningkatan tumbuhnya terumbu karang sebesar 11.3
persen pada periode antara 2001 sampai dengan 2003. Sebuah
survey yang baru saja dilakuakn mencatat lebih dari 400 spesies
terumbu karang keras ditemukan di taman itu – suatu jumlah yang
lebih dari empat kali lipat banyaknya spesies terumbu karang di
seluruh Karibia. Survei itu akhirnya membuat BNPMAB menjadi
suatu sistem patroli yang unggul sebagai salah satu pendorong
kunci keanekaragaman ini. Patroli itu mendapat tugas penegakan
peraturan aneka sistem zonasi taman. Zonasi taman itu melarang
penggunaan berbagai teknik penangkapan ikan yang destruktif,
khususnya yang dikenal mengakibatkan penangkapan sampingan.
Salah satu contoh praktek ini adalah penggunana perangkap jaring
‘sero’ yang dilarang karena ada begitu banyak dugong dan penyu
laut yang kemudian terjebak dalam alat tersebut. Jaring penangkap
hiu laut dalam juga telah dilarang untuk mencegah agar coelacanth
tidak ikut tertangkap. Meskipun di masa lampau sudah tertangkap
para pelanggar aturan ini selama tiga tahun terakhir, namun patroli
itu telah melepaskan 32 penyu hijau dan penyu berparuh elang,
maupun sejumlah dugong.

DAMPAK SOSIOEKONOMI
Ada lebih dari 30,000 jiwa di 22 desa yang berada di Taman Nasional
Bunaken. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani dan
nelayan, dan tergantung pada berbagai sumber daya alam serta
lingkungan untuk mendapatkan nafkah dan penghidupan mereka.
Di pulau Bunaken dan Siladen, populasi itu terutama terlibat dalam
perkebunan kelapa, pertanian musiman, maupun penangkapan
ikan dengan kait dan tali serta tongkat. Di pulau Manado Tua,
populasi di sana sebagian besar bekerja dalam penangkapan ikan
dengan tali dan jaring. Di Mantehage, masyarakat setempat bekerja
dalam penanaman padi, penangkapan ikan di karang, dan pertanian
rumput laut. Sejumlah kelompok di berbagai kawasan lain juga
sama-sama bekerja di sektor-sektor ini.
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Memprioritaskan sumber penghidupan lokal

wisata kelautan. NSWA mendanai pembersihan pantai dan sering
membayar pencetakan dan distribusi berbagai materi pendidikan
lingkungan untuk sekolah-sekolah lokal. Yang terakhir, perusahaan
itu juga menyelenggarakan suatu program beasiswa yang mendanai
anak-anak kurang beruntung untuk bersekolah di tingkat sekolah
menengah dan universitas.

Forum Masyarakat Peduli Taman Nasional Bunaken (FMPTNB)
mewakili seluruh dari 30,000 penduduk desa dan menduduki 3
kursi di dewan BNPMAB. Untuk menjaga agar desa-desa yang
paling terpencil tetap mendapat informasi tentang aneka macam
isu pengelolaan dan program pembangunan dalam bidang
penghidupan – dan untuk menjaga agar para penduduk desa tetap
terhubung satu sama lain – forum itu mengoperasikan sebuah
jaringan radio VHF yang mencakup seluruh taman dengan 36
stasiun. Keterlibatan aktif dari komunitas lokal dalam pengelolaan
taman ini telah memungkinkan perbaikan penghidupan masyarakat
setempat tanpa merusak lingkungan, dan membantu menyebarkan
berbagai prinsip demokrasi, akuntabilitas, representasi, dan
perwakilan dalam pengelolaan dana. Aneka komunitas itu secara
langsung dilibatkan dalma zonasi taman, sehingga memungkinkan
diutamakannya berbagai kebutuhan lokal serta berkurangnya
konflik di antara para pengguna sumber daya. Tim patroli 24 jam
tersebut praktis telah mengeliminasi berbagai praktik penangkapan
ikan secara merugikan dalam kawasan laut yang dilindungi, yang
telah memberikan dampak luar biasa terhadap penghidupan para
penduduk desa. Cadangan ikan dan berbagai spesies laut lainnya
telah terlindungi, dan sekarang mampu beregenerasi dengan laju
alami sehingga dapat menyediakan sumber pendapatan jangka
panjang dan berkelanjutan bagi para nelayan tradisional.

Diversifikasi sumber penghidupan dan pendidikan
lingkungan
FMPTNB juga bekerja sama dengan aneka macam mitra –
terutama Program Pengelolaan Sumber Daya Alam USAID – untuk
membangun projek-projek yang meningkatkan berbagai peluang
sumber penghidupan non – wisata. Salah satu contohnya dalam hal
ini adalah projek yang sukses dalam penggunaan tempurung kelapa
yang tadinya hanya dibuang begitu saja lantas dibuat menjadi arang.
Arang tempurung kelapa ini tidak hanya memberikan sumber bahan
bakar yang dapat diandalkan, namun juga dapat menjadi alternatif
terhadap kebiasaan menebang hutan mangrove untuk kayu bakar.
Dalam suatu projek terkait, sebuah kelompok perempuan telah
mendapat pelatihan untuk membuat dan menggunakan kompor
masak tanah liat yang hemat energi dengan menggunakan arang
tempurung kelapa. Para peserta projek telah berhasil meningkatkan
pendapatan mereka dan mengurangi masalah kesehatan yang
terkait dengan hirupan asap dari kompor yang menggunakan kayu
bakar.

Pembagian keuntungan yang setara

BNPMAB juga menyelenggarakan suatu ‘Program Relawan
Bunaken’ yang menarik para relawan muda internasional dengan
pengetahuan dalam konservasi kelautan untuk mengembangkan
berbagai kurikulum lingkungan bagi sekolah-sekolah dasar. Aneka
kurikulum yang terfokus pada berbagai ekosistem mangrove dan
terumbu karang itu memiliki komponen lapangan yang penting,
yang telah membantu melibatkan kaum muda setempat dalam
berbagai upaya konservasi secara langsung.

Salah satu cara lain di mana berbagai opsi pendapatan dan
penghidupan lokal telah berhasil melakukan perbaikan adalha
melalui suatu program hibah kecil untuk setiap desa – yakni dana
konservasi desa – yang didanai dengan menggunakna pendapatan
dari sistem karcis masuk ke taman. Dengan 30 persen dari karcis
masuk yang diperuntukkan bagi program hibah tahunan kecil per
tahun ini – untuk tahun 2002 saja sebesar USD 30,000 – seluruh
penduduk mampu mendapatkan keuntungan dari wisata di taman
tersebut. Hibah diberikan untuk projek-projek berbasis komunitas
yang termasuk dalam kepentingan umum, dan telah mencakup
penghutanan kembali mangrove, kursus bahasa Inggris untuk para
anak sekolah, pembangunan sumur-sumur umum, layanan sanitasi,
dok pendaratan, dan pengaspalan jalan.

DAMPAK KEBIJAKAN
BNPMAB dan FMPTNB telah memelopori sejumlah arah baru
bagi pengelolaan kawasan terlindungi di Indonesia termasuk
kesepakatan pengelolaan bersama, sistem karcis masuk yang
terdesentralisasi, pengembangan zonasi taman yang partisipatif,
dan patroli bersama yang secara langsung melibatkan para
penduduk setempat dalam penegakannya. Setelah masa uji coba
selama tiga tahun, Departemen Perlindungan Alam menerbitkan
suatu keputusan yang menyatakan bahwa Taman Nasional Bunaken
sebagai suatu model bagi taman-taman nasional lain di Indonesia.
Departemen yang sama juga telah mengembangkan sejumlah buku
petunjuk teknis berdasarkan model dari Taman Nasional Bunaken.

Dari segi manfaat wisata yang lebih langsung, FMPNTB erat bekerja
sama dengan Asosiasi Olah Raga Air Sulawesi Utara (NSWA, North
Sulawesi Watersports Association) untuk menjamin industri ekowisata yang sedang tumbuh di wilayah kelautan yang terlindungi
itu menguntungkan masyarakat setempat. NSWA memegang teguh
komitmen untuk mempekerjakan sebanyak mungkin staf lokal untuk
berbagai posisi seperti pemandu selam, staf tempat peristirahatan,
dan kapten perahu. Asosiasi itu juga memprioritaskan para nelayan
dari Taman Nasional Bunaken untuk pembelian produk-produk
ikan. Saat ini ada lebih dari 1,000 penduduk desa yang secara
langsung maupun tidak langsung dipekerjakan oleh industri eko-
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Keberlanjutan dan Replikasi

KEBERLANJUTAN
Dorongan bagi suatu sistem pengelolaan kolaboratif atas Taman
Nasional Bunaken dimulai pada tahun 2000 dan didorong oleh
dua kelompok pengguna taman yang utama yakni FMPTNB dan
NSWA. Sebagiannya karena makin meluasnya aneka perubahan
dalam pemerintahan yang dialami Indonesia pada saat itu, BNP
diberi ijin khusus oleh Departemen Perlindungan Alam untuk
mengimplementasikan suatu sistem manajemen bersama,
termasuk sistem karcis masuk yang terdesentralisasi, yang
memungkinkan taman itu untuk menetapkan struktur karcisnya
sendiri dan menahan semua pendapatan pada tingkat lokal untuk
dikelola oleh BNP. Sistem pengelolaan bersama dan sistem karcis
masuk terdesentralisasi itu merupakan jenis pertama yang ada di
Indonesia, dan didasarkan pada peraturan provinsi. Sejak saat itu,
pemerintah pusat telah mengakui berbagai kekuatan dari sistem
ini dan menyatakan bahwa sistem manajemen bersama Bunaken
menjadi sebuah model untuk ditiru oleh semua taman nasional di
Indonesia.
Di luar basis legal dan institusional yang kuat ini, aturan manajemen
bersama ini bila dilihat dari perspektif sosial juga memiliki sifat
keberlanjutan, karena telah memberikan suatu peran yang kuat
bagi setiap pihak pemangku kepentingan taman itu dalam
pengelolaannya dan memberikan suatu insentif agar tetap terlibat
secara aktif. Secara khusus bagi para pemangku kepentingan desa,
inisiatif ini mewakili peluang pertama bagi banyak dari mereka untuk
menyuarakan berbagai pendapat mereka serta mempengaruhi
kebijakan.
Dari perspektif finansial, BNPMAB juga memiliki sifat keberlanjutan
dan saat ini sedang mendorong suatu portfolio terdiversifikasi
dari aneka opsi pendanaan yang berkelanjutan. Sampai saatini,
keberlanjutan finansial itu terutama didapatkan dari sistem karcis
masuk taman. Beberapa komponen portfolio pendanaan BNP
mencakup dana taman dari pemerintah pusat (saat ini USD 100,000
per tahun), dukungan yang baik dari sektor wisata setempat (senilai

lebih dari USD 30,000 pada tahun 2002, termasuk dukungan
program perahu dan penyelam untuk pemantauan, rehabilitasi
terumbu karang dan pendidikan konservasi), program relawan
internasional (senilai USD 30,000 pada tahun 2003), dukungan
anggaran pemerintah daerah (total senilai USD 40,000 pada tahun
2002, termasuk berbagai projek kesehatan dan infrastruktur di dalam
taman itu) dan dukungan hibah nasional maupun internasional. Dua
sumber dana lainnya yang sekarang sedang dikembangkan adalah
penjualan barang-barnag di pusat wisatawan serta potensi dana
amal.

REPLIKASI
Sejak didirikan sebagai ‘center of excellence’ oleh Departemen
Perlindungan Alam Indonesia, BNPMAB telah menjadi teladan bagi
pengelolaan bersama wilayah-wilayah kelautan, dan sebuah situs
bagi pembelajaran maupun replikasi antara sesama taman baik
secara nasional maupun internasional. Taman itu telah menjadi
tuan rumah kunjungan pertukaran pengetahuan dari beberapa
taman nasional di Indonesia, maupun kunjungan dari kawasan
perlindungan kelautan di Viet Nam, projek Segitiga Laut Bohol dari
UNDP, kawasan perlindungan laut El Nido dari Filipina, dan berbagai
pengelola kawasan perlindungan laut dari Thailand, Malaysia, dan
Amerika Serikat. BNPMAB juga telah memberikan masukan bagi
pengembangan Kawasan Cagar Laut Namena di Fiji. Paling mutakhir,
BNPMAB telah mengembangkan suatu kursus pengelolaan kawasan
perlindungan laut selama 10 hari bagi aneka kelompok regional
lain dari pengalaman pengelolaan bersama Bunaken. Jaringan
Aksi Terumbu Karang Internasional (ICRAN, International Coral Reef
Action Network) telah mengakui komitmen yang kuat dari Bunaken
terhadap wisata yang berkelanjutan dalam memilihnya sebagai
situs pertunjukan kawasan perlindungan laut Asia mereka untuk
wisata terumbu karang yang berkelanjutan. BNP juga telah terpilih
sebagai salah satu dari empat kawasan perlindungan laut untuk
berpartisipasi dalam suatu studi perintis kawasan perlindungan laut
di bawah pengawasan Komisi Dunia untuk Kelompok Kerja Kelautan
Kawasan Perlindungan Asia Tenggara.
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MITRA
BNPMAB merupakan suatu kemitraan multi – pemangku
kepentingan. Badan ini mengkoordinasikan berbagai aktivitas dan
kebijakan dari aneka instansi pemerintah dan otoritas taman, dan
mendukung mereka dalam merumuskan dan mendanai macammacam program konservasi dan pemantauan. Ada lima belas kursi
di badan itu, tujuh di antaranya untuk berbagai lembaga pemerintah
(departemen wisata, perikanan, dan lingkungan dari tingkat kota,
kecamatan, provinsi, dan nasional), dan delapan lembaga non
– pemerintah (yang mewakili kalangan akademia, LSM bidang
lingkungan, sektor swasta, dan berbagai komunitas yang diwakili
oleh FMPTNB).

•

•
•

Dalam model kemitraan ini, berbagai instansi pemerintah
menciptakan bermacam kebijakan yang mendukung konservasi
dan eko-wisata, dukungan polisi air dengan penegaan hukum
zonasi, berbagai organisasi non – pemerintah yang mendukung
dengan pemantauan dan konservasi, aneka universitas dengan
riset, mitra sektor swasta dengan pengelolaan eko – wisata, dan
berbagai komunitas dalam melaksanakan konservasi dan strategi
penghidupan di lapangan.
•

•

•

•

•

•

Kantor Taman Nasional Bunaken: Melakukan diseminasi misi
konservasi BNPMAB kepada semua pemangku kepentingan;
mewakili pemerintah pusat, dan memiliki otoritas legal atas
taman itu.
Departeman Pengendalian Dampak Lingkungan (tingkat
provinsi): Mengkoordinasikan berbagai kebijakan kantor
taman nasional itu serta kantor-kantor pemerintah Manado.
Memberikan kontribusi berupa ide-ide atas isu-isu yang relevan,
membuat berbagai rekomendasi yang sesuai, serta membantu
badan itu untuk menegosiasikan ijin-ijin sektor bisnis yang
terkait dengan aneka dampak lingkungan.
Departemen Pengendalian Dampak Lingkungan (kecamatan):
Mewakili dan menyediakan informasi tentang berbagai
kebijakan dan kepentingan departemen itu; melobi pemerintah
regional dalam dukungan atas aneka program BNPMAB dan
menyediakan masukan teknis tentang pengembangan pesisir
serta berbagai isu polusi.
Departemen Wisata Sulawesi Utara: Mewakili berbagai
kepentingan pemerintah dalam pengembangan wisata, dengan
otoritas untuk memberikan ijin kepada perusahaan yang ingin
beroperasi di taman tersebut. Suatu pemain pokok dalam
mempromosikan pengembangan wisata yang berkelanjutan di
taman tersebut.
Forum Masyarakat Peduli Taman Nasional Bunaken: Mewakili
berbagai aspirasi macam-macam komunitas setempat dan
menyampaikan prioritas-prioritas mereka ke dewan tersebut;
mengadvokasi berbagai kepentingan komunitas seperti bagi
hasil keuntungan, berbagai pendapatan alternatif, dan kesadaran
lingkungan; bertindak sebagai saluran komunikasi antara badan
itu dengan komunitas; mengkoordinasikan logistik untuk
patroli taman; mempromosikan dan mengimplementakan
berbagai program dewan tersebut pada tingkat akar rumput.
Forum itu merupakan pemain utama dalam merancang proses
zonasi partisipatif yang dapat dipahami oleh para penduduk
desa, para penyelam, operator selam, dan pejabat pemerintah,

•
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serta secara langsung terlibat dalam koordinasi dan kendali
atas sistem patroli taman tersebut. Forum ini juga membantu
memilih dan mengurus program hibah kecil dewan bagi
peningkatan desa dan memainkan peran yang semakin penting
dalma menegosiasikan berbagai kesepakatan pengelolaan
yang sukses.
Departemen Lingkungan Manado: Instansi tingkat kota
Manado yang satu ini duduk di dewan BNPMAB; menjamin
bahwa semua inisiatif pengelolaan bersifat ramah lingkungan
dan diakomodasi oleh hukum.
Universitas Sam Ratulangi – Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan: Mewakili komunitas ilmiah dan menyediakan nasihat
teknis ilmiah kepada BNPMAB.
Kementrian Kelautan dan Perikanan: Merupakan suatu anggota
penting di dewan itu karena perikanan yang bernilai besar di
tamant ersebut dan memainkan peran pemerintah pusat dalam
meregulasinya. Selama ini sudah aktif menjaga menangkal
berbagai operasi penangkapan ikan ‘dari luar’ dengan tidak
memberi ijin kepada mereka supaya tidak bersaing dengan
para penduduk desa setempat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI: Forum LSM
lingkungan lokal ini membantu BNPMAB utnuk menggunakan
dana dengan semestinya dalam kaitannya dengan berbagai
kebtuuhan dan aktivitas komunitas. Mengkoordinasikan
aneka komunikasi di antara para pemangku kepentingan, dan
memberikan saran untuk meningkatkan keputusan.
Asosisasi Olah Raga Air Sulawesi Utara (NSWA, North Sulawesi
Watersports Association): Mewakili kelompok utama pengguna
lain dari taman ini; industri wisata laut. NSWA didirikan pada
tahun 1997 oleh tujuh operator selam yang peduli lingkungan,
dan telah tumbuh hingga mencakup 15 tempat usaha selam,
dan sebagian besar beroperasi di Bunaken. Barangkali lebih dari
kelompok lain mana pun, NSWA merupakan kekuatan utama
di belakang gerakan menuju pengelolaan yang lebih efektif,
inklusif, dan kolaboratif atas Taman itu di tahun 2000. Pada inti
berbagai upaya NSWA untuk melindungi aneka sumber daya
laut Bunaken yang kaya namun terancam adalah suatu program
inovatif berupa 3E: ‘Employment (kesempatan kerja), Education
(pendidikan), dan Enforcement (penegakan).’
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