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Terhadap pengembangan solusi yang berkelanjutan untuk masyarakat,
alam dan ketahanan suatu komunitas

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

Komunitas Nelayan Tomia adalah sebuah organisasi
berbasis komunitas yang terdiri dari perwakilan-perwakilan
kelompok nelayan di Tomia Timur, Indonesia. Organisasi ini
dibentuk sebagai tanggapan atas keprihatinan komunitas
terhadap pemancingan komersial asing, penggunaan
metode penangkapan ikan yang destruktif, dan vakumnya
kepemimpinan pemerintah lokal terhadap pengelolaan
berkelanjutan sumber daya alam Wakatobi.
Inisiatif ini mendukung pengelola sumber daya alam lokal
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini
telah mempromosikan partisipasi lokal untuk perencanaan
zonasi dan tata ruang Taman Nasional Wakatobi dan
membentuk tiga area yang dilindungi di sekitar pulau
Tomia agar persediaan ikan dapat bertumbuh kembang
kembali. Kontribusi finansial dari anggota digunakan untuk
membiayai layanan jasa peminjaman uang dan dukungan
untuk anggota yang membutuhkan.

PEMENANG EQUATOR PRIZE : 2010
DIDIRIKAN: 2006
LOKASI: Tomia, Kepulauan Wakatobi
PENERIMA: 18 Kelompok nelayan
KEANEKARAGAMAN HAYATI: Kawasan yang dilindungi
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Latar Belakang dan Konteks
Kepulauan Wakatobi terletak di Tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia.
Kepulauan ini berada di tengah segitiga koral, yang disebut-sebut
berisikan keanekaragaman koral, ikan, moluska, dan spesies tanaman
laut terbesar di dunia. Wakatobi adalah sebuah akronim yang berasal
dari nama empat pulau besar – Wangi-wangi, Kadelupia, Tomia, dan
Binongko – walaupun area tersebut mencakup juga 39 pulau lain
dan beberapa pulau karang besar. Kepulauan tersebut juga berada
di lingkup Taman Nasional Wakatobi, sebuah situs warisan dunia
dan rumah bagi keanekaragam hayati laut. Keempat pulau utama
dikelilingi oleh tepian terumbu karang dan pulau karang besar.
Taman Nasional Wakatobi juga dikelilingi oleh selat-selat yang
berfungsi sebagai koridor bermigrasi penting untuk spesies laut
besar seperti penyu dan paus, banyak diantaranya yang terancam
punah.

pemerintah daerah, dan tantangan finansial. Inisiatif ini dimulai
pada tahun 2006 dengan didirikannya tiga ‘bank ikan’ di perairan
dekat desa Onemay dan Waha. Bank ikan ini berfungsi sebagai
zona penggunaan tradisional, yang di kelola dengan ketat oleh
para komunitas dan otoritas terkait untuk memonitor pembatasan
kegiatan ekstraktif.
KOMUNTO merupakan produk aktivitas dan kepemimpinan
komunitas. Pendiri pertama program ini termasuk penyelenggara
masyarakat di Tomio (delapan perwakilan dari Forum Pemangku
Kepentingan Wakatobi); sebelas perwakilan dari Potau-tau,
Asahitira’a, Hasil Karya, Poassato, Surya Samudera, Para-para, Bugar,
Cahaya Rahmat, Sinar Huuntete, Jibu-jibu, dan La Koma; dan dua
fasilitator dari The Nature Conservancy-World Wildlife Fund for
Nature Joint Program.

Lebih dari 100.000 penduduk tinggal di dalam kawasan Taman
Nasional Wakatobi, mereka memberi tekanan substansial kepada
sumber daya laut lokal. Persaingan sumber daya berujung kepada
praktik penangkapan ikan yang destruktif dan berlebihan.
Penangkapan ikan menggunakan dinamit dan sianida dilakukan
secara luas dan terus menerus hingga merusak terumbu karang.
Absennya koordinasi penegakan peraturan penangkapan ikan
dan hak-hak memancing tradisional mengakibatkan area tersebut
terbuka bagi nelayan dari Jawa-Madura, Sulawesi, dan Bali-Lombok.
Komunitas Nelayan Tomia – KOMUNTO – adalah sebuah organisasi
berbasis komunitas independen yang bertujuan untuk mendukung
pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Organisasi
tersebut berkembang sebagai tanggapan atas keprihatinan
komunitas terhadap serbuan pihak asing ke wilayah di bawah
pengelolaan nelayan tradisional, penyebaran metode penangkapan
ikan yang destruktif (termasuk penangkapan ikan dengan dinamit
dan racun), dan kurangnya kejelasan dan koordinasi dalam
pengelolaan sumber daya alam Wakatobi, terutama di tingkat
pemerintahan lokal.

KOMUNTO didesain untuk memberikan suara bagi komunitas lokal
dan untuk membuat hubungan konstruktif antara nelayan komunitas
dan pemangku kepentingan pemerintah yang terkait. Dengan
memfasilitasi pertukaran informasi dan dialog yang berlangsung,
KOMUNTO membidik untuk memberitahukan pembuatan kebijakan
dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan lokal. KOMUNTO
mensejajarkan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitasnya
dengan pihak otoritas Taman Nasional Wakatobi, Kantor Kabupaten
Urusan Perikanan dan Kelautan, dan The Nature Conservancy-World
Wildlife Fund Wakatobi Joint Program.
Secara keseluruhan, KOMUNTO telah menyatukan 18 kelompok
nelayan. Organisasi ini dikelola oleh sebuah tim pengelola
beranggotakan 38 orang. Badan eksekutif terdiri dari seorang
Koordinator, Sekretaris, dan Bendahara. Organisasi ini juga memiliki
manajer masing-masing untuk 35 unit kerja yang berbeda, yang
mencakup, contohnya unit pengorganisasian komunitas, unit
manajemen advokasi sumber daya, unit pembangunan kapasitas,
unit pengembangan dan riset informasi, unit ekonomi, dan unit
pemberdayaan perempuan.

Tindakan Kolektif Untuk Mengatasi Tantangan Lokal

Para manajer tidak dibayar, dan seringkali secara sukarela
menyumbang dana atau bantuan praktik lainnya untuk
mengadakan pertemuan dan memajukan organisasi. Apabila
manajer tersebut dipekerjakan oleh perusahaan lain, mereka
dianjurkan untuk menyumbang tidak kurang dari 2% pendapatan
mereka untuk KOMUNTO. Pengambilan keputusan dilakukan secara
partisipatif dengan semua anggota dianjurkan untuk berkontribusi.
Setiap unit kerja diberikan keleluasaan untuk merencanakan dan
membuat rencana kerja yang akan dievaluasi oleh keseluruhan
organisasi. Sang koordinator mengawasi keseluruhan operasi dan
bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan pemerintah
dan dengan organisasi lain yang sepemikiran untuk berkomitmen
pada konservasi dan penghidupan berkelanjutan.

KOMUNTO telah berkembang secara organik dari serangkaian
kecil kelompok swadaya yang dibentuk untuk mengatasi masalahmasalah spesifik atau, seringkali, mengkoordinasikan aktivitasaktivitas penangkapan ikan yang umum (menggunakan kail dan
pancing, perangkap, agregasi ikan, pukat harimau, pembudidayaan
rumput laut, dan banyak lagi). Kelompok ini dengan cepat menjadi
agen inovasi di desa mereka masing-masing dan, pada waktunya,
bersatu di bawah KOMUNTO. Pendekatan yang digunakan tetap
sama hingga hari ini, di mana para anggota mendorong komunitas
masing-masing untuk bekerja sama mengenali tantangan-tantangan
terhadap penangkapan ikan yang berkelanjutan dan untuk
mengembangkan solusi berbasis komunitas yang layak. Beberapa
tantangan yang umum dihadapi oleh beberapa komunitas antara
lain berkurangnya hasil tangkapan, pemutihan koral, harga ikan
yang tidak stabil, kurangnya modal usaha, kurangnya keterlibatan
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Beberapa Aktvitas & Inovasi
Salah satu elemen yang mengikat dari KOMUNTO sebagai sebuah
organisasi adalah komitmen bersama untuk mencari solusi baik
untuk nelayan lokal dan ekosistem lokal. Kenyataannya, keduanya
tidak dapat dipisahkan, karena nelayan lokal bergantung pada
sumber daya laut berkelanjutan dalam jangka panjang demi mata
pencaharian, kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan
mereka.

menerobos ke dalam perairan. Registrasi kapal nelayan dirancang
untuk menangani masalah kepatuhan terhadap peraturan dan
sebagai pencegahan masuknya nelayan dari luar.
Salah satu inovasi yang penting adalah penggunaan teknologi
secara kreatif di berbagai aktivitas. Sembari menekankan
pentingnya pengetahuan lokal dan sistem pengelolaan sumber
daya tradisional, KOMUNTO juga telah menggunakan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern secara efektif, khususnya
dalam promosi pertukaran pengetahuan. Organisasi ini juga bekerja
sama dengan penyiar radio untuk menyesuaikan program-program
tentang penangkapan ikan berkelanjutan untuk anak-anak, remaja,
dan orang dewasa. Program-program ini disiarkan dalam bahasa
lokal dan bahasa Indonesia. KOMUNTO juga menggunakan kamera
digital dan kamera video untuk mendokumentasikan tantangan
komunitas-komunitas dalam satu daerah untuk dibagi dengan
komunitas di daerah lain. Mereka juga telah memproduksi beberapa
film dokumenter, di antaranya termasuk “Tiga Hari Bersama
masyarakat Wali” yang banyak ditonton, “Perjalanan Menuju
Binongko”, dan “Tiga hari bersama Nadine”. Hubungan dengan
organisasi media telah dijalin untuk menyampaikan tantangan dan
solusi yang serupa dalam penangkapan ikan berkelanjutan melalui
siaran berita dan jurnal cetak.

Pertukaran Informasi dan Pembangunan Kapasitas
Aktivitas-aktivitas kunci organisasi dilaksanakan di bidang pertukaran
informasi dan pembangunan kapasitas. KOMUNTO memfokuskan
banyak energi untuk mobilisasi komunitas untuk memperluas
jangkauan pendidikan lingkungan sehingga menambah jumlah
nelayan yang ikut serta dalam praktek penangkapan ikan yang
berkesinambungan. Selain kegiatan peningkatan kesadaran,
KOMUNTO berusaha untuk membuat kapasitas lokal melalui
pelatihan dan lokakarya. Intervensi yang spesifik antara lain analisis
sosial untuk mengukur potensi minat pemangku kepentingan dalam
inisiatif berbasis komunitas, penggunaan teknik dan perlengkapan
penangkapan ikan berdampak rendah, pembangunan koperasi
pengelolaan dan pembukuan bisnis, video partisipatif, dan
pemetaan desa. Pemetaan desa penting untuk membangun
kesadaran tata ruang yang sama antar pemangku kepentingan
lokal di area di bawah sistem pengelolaan sumber daya tradisional.
Yang terpenting, KOMUNTO telah membangun sebuah kompleks
pembelajaran dan pertukaran pengetahuan bernama Rumah
Belajar KOMUNTO. Pusat sumber daya ini dirancang untuk menjadi
tempat dialog antara kelompok swadaya nelayan dan dilengkapi
untuk menjadi tuan rumah dan menampung nelayan dari pulau lain
di Taman Nasional Wakatobi.

Konservasi dan Regulasi
Dua kegiatan penting lainnya adalah dibentuknya ‘bank ikan’ dan
sistem registrasi kapal nelayan, dua-duanya merupakan reaksi
terhadap penyusupan nelayan asing ke dalam perairan tradisional.
Bank ikan pada dasarnya adalah zona dilindungi yang dimonitor
dengan ketat melalui kepemimpinan komunitas namun dengan
dukungan otoritas lokal. Daerah di mana terumbu karang yang
telah relatif rusak akibat penangkapan berlebih atau terdegradasi
dijadikan daerah terlarang dan tidak diperbolehkan adanya
penangkapan ikan agar ekosistem laut dapat pulih kembali. Dalam
proses yang diawasi oleh KOMUNTO, kelompok-kelompok swadaya
telah membangun bank ikan di perairan dekat Waha, Onemay,
Timu village, Kulati village, Kollosoha village, and Patua village.
Pemonitoran daerah-daerah terlarang disertai dengan inisiatif
parallel untuk meregistrasi kapal nelayan di daerah tersebut. Bekerja
sama dengan beberapa organisasi, KOMUNTO telah menggunakan
sistem ini untuk melacak nomor dan asal nelayan di perairan lokal.
Sulit untuk menerapkan kebijakan zona dilindungi dan rencana
pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas tanpa gambaran
akurat tentang siapa yang mengakses dan, yang lebih penting,
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Dampak
DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pembatasan Sukarela
Pengenalan bank ikan telah menjadi mekanisme yang efektif untuk
menjamin konservasi dan keberlanjutan. Pelopor pendekatan bank
ikan adalah tiga kelompok swadaya masyarakat di Tomia (Potautau, Para-para dan Lakomai). Para nelayan secara kolektif setuju
untuk tidak menangkap ikan di daerah-daerah itu, secara efektif
membentuk zona dilindungi di mana sumber daya laut yang rusak
atau terdegradasi dapat beregenerasi. Sebagai tambahan, kelompok
swadaya masyarakat yang terlibat setuju untuk memonitor dan
melindungi zona dilindungi ini dari praktek penangkapan ikan
yang destruktif dan melaporkan segala kegiatan penangkapan ikan
yang illegal kepada otoritas taman. Strategi ini terbukti bermanfaat,
karena jumlah tangkapan bertambah dan menjadi stabil. Para
nelayan juga mengamati kembalinya beberapa spesies ikan seperti
tuna, barakuda, dan selar, yang sebelumnya tidak pernah terlihat
selama beberapa tahun.

KOMUNTO secara aktif telah mempromosikan pendidikan tentang
lingkungan dan memanfaatkan sumber dayanya dan kerjasamanya
untuk mendorong penyerapan teknik penangkapan ikan yang lebih
berkesinambungan dan bertanggungjawab terhadap lingkungan.
Pendidikan lingkungan telah menciptakan dan memupuk rasa
bersama untuk mencari solusi pembangunan berkelanjutan. Pada
tahun 2008, seluruh 27 anggota grup KOMUNTO – dengan total
418 keluarga – menyusun dan menandatangani sebuah deklarasi
yang menguraikan komitmen bersama mereka untuk praktik
penangkapan ikan yang berkelanjutan dan menolak penggunaan
teknik yang melibatkan bahan peledak dan obat penenang.
Yang terpenting, KOMUNTO telah berperan dalam mendesain
sistem zona untuk Taman Nasional Wakatobi yang telah direvisi.
Rencana tersebut menentukan batas zona-zona penggunaan
berbeda di dalam taman. Secara spesifik, KOMUNTO adalah bagian
integral dalam mengidentifikasi area penggunaan tradisional dan
situs agregasi ikan yang membutuhkan perlindungan. Perhatian
khusus diberikan pada perlindungan situs pemijahan ikan dan
pembatasan zona-zona yang berbeda untuk pengguna dengan
kebutuhan yang berbeda (seperti nelayan tradisional dan lokal,
nelayan luar, situs regenerasi, dll). KOMUNTO telah sukses dalam
menanam sistem zonasi – yang sekarang menjadi dasar pengelolaan
perikanan berkelanjutan di dalam taman - dengan ketentuan yang
menghormati hak-hak nelayan tradisional dan pertimbangan untuk
mengelola kompetisi, tingkat ekstraksi, dan penggunaan teknologi
modern yang sesuai.

Keberhasilan yang ditunjukkan di Tomia memiliki efek domino ke
seluruh Taman Nasional Wakatobi. Nelayan lokal dan kelompok
swadaya masyarakat lainnya telah mengadopsi zona dilindungi
yang sama dan mendapat hasil positif yang sama dalam jumlah
tangkapan dan keanekaragaman hayati. Tidak ada sanksi yang
diberikan pada pelanggaran peraturan yang ditetapkan dalam bank
ikan. Peraturan dipatuhi dengan sukarela, berdasarkan pemahaman
bersama dan dibudidayakan antar nelayan, di mana apabila ada
anggota yang melanggar peraturan, maka ikan yang tersedia tidak
akan cukup untuk ketahanan pangan dan nafkah lokal. Modal sosial,
pendidikan, dan kepercayaan yang mempertahankan model tabu.
Pengalaman langsung para nelayan akan manfaat dari konservasi
antara lain pendapatan yang bertambah memberikan insentif lebih
lanjut mematuhi pembatasan. Di semua bank ikan, nelayan lokal
melaporkan populasi baru kakap, kerapu, tuna ekor putih, dan bulu
babi. Kembalinya bulu babi, khususnya, sangat menjanjikan karena
sebelumnya bulu babi dipanen secara berlebihan. Model tindakan
kolektif telah mempengaruhi sektor lain, dengan dibentuknya
kelompok swadaya masyarakat untuk menangani konservasi dan
reboisasi bakau – sebuah tantangan lain di daerah tersebut.

DAMPAK SOSIOEKONOMI
Keanggotaan KOMUNTO berdasarkan oleh tanggung jawab
bersama dan keuntungan bersama. Anggota grup berpartisipasi
dalam pengelolaan keuangan organisasi melalui sistem tabungan
tiga tingkat; tabungan utama, tabungan sukarela, dan iuran bulanan
wajib. Tabungan yang berbeda-beda ini tidak hanya membantu
organisasi untuk terus beroperasi, tetapi para anggota juga dapat
mengakses dana tersebut untuk berbagai kebutuhan konservasi
dan nafkah berkelanjutan. Mengambil dari dana yang berotasi ini,
beberapa anggota dapat memulai bisnis kecil untuk menambah
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DAMPAK KEBIJAKAN

pemasukan dari penangkapan ikan, seperti bisnis tabungan dan
pinjaman beras, bisnis penjualan ikan bergerak, dan bisnis tabungan
dan pinjaman diesel.

KOMUNTO memainkan peran penting dalam merevisi sistem zonasi
dan tata ruang di Taman Nasional Wakatobi. Ini adalah pertama
kalinya sistem zonasi di Taman Nasional Indonesia disetujui melalui
konsensus antara pemerintah, pemerintah daerah, dan komunitas
lokal. Karena KOMUNTO tetep terlibat dalam proses perubahan,
suara anggotanya turut dipertimbangkan dan tetap diberitahu
tentang perubahan dan kesempatan untuk masukan.

Untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha kecil yang
dibangun dengan dana dari tabungan KOMUNTO, para anggota
mengutamakan membeli barang-barang dari anggota lain daripada
membeli dari komunitas luar, dengan demikian menjamin sebuah
pasar yang mudah diprediksi dan stabil untuk hasil produksi lokal.
Dana juga disediakan untuk kebutuhan investasi lokal dalam
pendidikan, kesehatan, dan proyek pembangunan komunitas.

Di tingkat desa, anggota KOMUNTO diberikan tanggung jawab
untuk mengkoordinasi masing-masing kelompoknya. Setiap
kelompok diberikan kesempatan untuk membuat sebuah rencana
kerja yang akan dievaluasi oleh organisasi yang lebih besar. Melalui
diinformasikannya rencana kerja ini, KOMUNTO berpartisipasi di
komisi diskusi desa dan bekerja untuk menggabungkan perspektif
dan kebutuhan nelayan tradisional ke dalam rencana pengelolaan
desa dan strategi pengelolaan sumber daya.

Di samping peningkatan nafkah dari bertambahnya jumlah
tangkapan dan sumber pendapatan yang beragam dari usaha
kecil, para nelayan mendapat manfaat dari pelatihan budidaya laut.
KOMUNTO telah mengembangkan program budidaya ikan yang
dapat dilakukan secara langsung di dalam ekosistem alami, seperti
budidaya rumput laut dan peternakan kerapu dan ikan forel di
kandang apung. Aktivitas berbagi pengetahuan juga telah dibuat
khusus untuk perempuan, contohnya adalah latihan peer-to-peer
untuk produksi abon ikan.
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Keberlanjutan dan Replikasi
KEBERLANJUTAN

Ini merupakan satu dari banyak motivasi di balik pembanguna
kompleks Rumah Belajar KOMUNTO – untuk memudahkan berbagi
pengetahuan dan bertukar ilmu antar nelayan tradisional. Stasiun
radio komunitas milik inisiatif ini, Radio Komunitas, direplikasi
dengan didirikannya Talombo FM di desa Onemay dan Onituloua
FM di desa Timu.

Inti dari keberlanjutan KOMUNTO adalah membeli masuk
komunitas. Anggota KOMUNTO berkontribusi secara finansial
ke tiga simpanan berbeda yang menopang program ini: dana
tabungan utama, dana tabungan sukarela, dan iuran bulanan wajib.
Para anggota juga dianjurkan untuk berkontribusi dalam bentuk
materi, waktu, dan ide. Anggota manajemen berkontribusi 2% dari
gaji mereka ke KOMUNTO jika mereka dipekerjakan oleh organisasi
lain. Anggota yang berpartisipasi dalam program pembangunan
kapasitas yang dilakukan dan dibayar oleh perusahaan lain wajib
untuk berkontribusi sebesar 3% dari pendapatan. Melalui model
tanggung jawab finansial bersama, KOMUNTO secara efektif telah
membentuk sebuah model koperasi mengelola dana simpan pinjam
untukanggotanya. Dana ini seringkali disediakan untuk mendukung
kebutuhan kegiatan perdagangan.

MITRA
KOMUNTO membentuk kerjasama dengan kelompok yang samasama berkomitmen pada perikanan keberlanjutan dan konservasi
keanekaragaman hayati laut di Taman Nasional Wakatobi. Dua mitra
terpenting adalah The Nature Conservancy-Worldwide Fund for
Nature Wakatobi Joint Program dan Balai Taman Nasional Wakatobi
(BTNW). Inisiatif ini juga telah membentuk kerjasama dengan
organisasi komunitas Wakatobi yang lain dari Kadelupa, Wangiwangi daerah selatan, dan Binongko untuk mengadvokasi zona
penangkapan ikan tradisional.

KOMUNTO masih menghadapi beberapa tantangan kepada model
programnya dan juga keberlanjutan jangka panjangnya. Model
KOMUNTO berdasarkan pada rasa kepercayaan, juga keyakinan
lokal pada dalam keseimbangan biaya-manfaat dari kerugian jangka
pendek untuk keuntungan jangka panjang. Ini bisa memakan waktu
untuk dibudayakan dan membutuhkan kesabaran, yang tidak
mudah. Pada waktu yang bersamaan, ada batas dari yang dapat
diraih secara sukarela. Untuk memperluas aktivitas pembangunan
kapasitas dan untuk terus mendaftarkan nelayan baru ke dalam
program, KOMUNTO membutuhkan bantuan finansial jangka
panjang dan sumber daya baru. Selain itu, walaupun penyiaran
sangat efektif untuk menjangkau banyak orang, masih ada ruang
untuk perkembangan di dalam koordinasi dan pengelolaan koperasi
kedua stasiun radio komunitas dan kebutuhan untuk harmonisasi
rencana jangka panjang mereka. Dalam beberapa kasus, tantangan
keberlanjutan berada di luar kendali KOMUNTO, dengan kondisi
eksternal menentukan apa yang mungkin dan apa yang tidak.
Pemerintah, contohnya, belum mengakui dan atau menunjukkan
ketertarikan pada inisiatif ini. Dalam tingkatan lokal, otoritas
pemerintah memiliki respon yang berbeda terhadap KOMUNTO;
ada yang menoleransi, ada juga yang secara aktif melemahkan.
Ambivalensi dan sesekali ikut campur tangan meluas kepada
kepolisian setempat juga, yang mewakili potensi kemitraan dengan
nilai yang besar untuk pekerjaan KOMUNTO.

Program Kerjasama Wakatobi TNC-WWF telah aktif terlibat
dalam beberapa proyek KOMUNTO, termasuk melakukan studi
kelayakan perikanan di Wakatobi, memfasilitasi revisi sistem zonasi
Taman Nasional Wakatobi; membuat film dokumenter tentang
tantangan lingkungan di daerah tersebut; menyediakan latihan
pengelolaan untuk pengelolaan sumber daya laut; menyediakan
latihan scuba diving untuk memonitor dan mengevaluasi sumber
daya laut; membantu pemetaan sumber daya untuk perencanaan
pembangunan desa; bekerja sama dalam mengelola perikanan
pelagis; dan menerapkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran
tentang pengelolaan sumber daya alam di dalam dan di sekitar area
laut yang dilindungi.

REPLIKASI

Mitra kerjasama lain yang penting termasuk the Coral Reef
Rehabilitation and Management Program (COREMAP), FORKANI
Kaledupa, POSA’ASA Wangi-Wangi, FONEB, LESTARI, dan The
Canadian International Development Agency (CIDA). Para mitra kerja
ini telah membantu mengidentifikasi dan registrasi kapal penangkap
ikan lokal, mengadvokasi untuk area penangkapan ikan tradisional,
dan menyediakan latihan menulis untuk berita dan advokasi
jurnalisme. KOMUNTO juga telah bekerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi dalam beberapa seri pengumuman layanan
publik, menargetkan beberapa pemangku kepentingan dari sektor
perikanan.

KOMUNTO awalnya adalah gabungan dari 5 kelompok swadaya
nelayan. Dalam 4 tahun, keanggotaannya tumbuh menjadi lebih
dari 400%, dan sekarang mengkoordinasi 18 kelompok nelayan.
Keanggotaan dasar diperkirakan akan tumbuh besar dalam
beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan ini secara bersamaan
mengindikasikan permintaan dari komunitas lokal untuk pilihan
nafkah berkelanjutan dan menggambarkan kemampuan model
proyek untuk ditransfer . Visi jangka panjang KOMUNTO adalah
untuk memperluas operasi penangkapan ikan yang berkelanjutan
ke tiga pulau lain, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, dan Binongko.

Satu kerjasama yang sangat penting adalah perkembangan
dua stasiun radio komunitas. KOMUNTO bekerja sama dengan
Yayasan Bahri (YARI), WWF-Kendari, TNC-WWF, LESTARI dan CIDA
untuk mementuk stasiun radio komunitas, yaitu Radio Komunitas.
Tujuannya adalah untuk menjadi perangkat media yang terorgansir
bagi nelayan lokal, radio ini menyiarkan informasi berguna untuk
populasi masyarakat luas yang tersebar dan terpinggirkan. Visi
ini tidak hanya telah direalisasikan, namun kemudian mereplikasi
dengan didirikannya stasiun radio komunitas lainnya di desa
tetangga.
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REFERENSI LEBIH LANJUT
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KOMUNTO PhotoStory (Vimeo) http://vimeo.com/15745899
Reef Resilience Fish Spawning Aggregations Case Study: http://www.reefresilience.org/Toolkit_FSA/F8_Wakatobi.html
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