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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.

Klik pada peta untuk mengunjungi basis data studi kasus Equator Initiative yang dapat dicari
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RANGKUMAN PROJEK
Yayasan Kerang Lestari Teluk Pemuteran didirikan sebagai 
respons terhadap keruntuhan industri perikanan setempat 
masyarakat Pemuteran di Bali, sebagian besar karena 
menghilangnya terumbu karang akibat sedimentasi, 
meningkatnya suhu air, dan metode penangkapan ikan 
yang tidak berkelanjutan seperti pengeboman terumbu 
karang. Organisasi ini mengawasi lebih dari 70 terumbu 
karang ‘biorock’ buatan yang telah memulihkan persediaan 
ikan dan keanekaragaman hayati laut. Efek berantai dari 
menghubungkan terumbu-terumbu karang buatan 
ini membantu memulihkan mata pencaharian nelayan 
setempat. 
Masyarakat juga telah menciptakan kawasan lindung 
perairan laut sesungguhnya yang dikelola secara mandiri 
dengan peraturan yang melarang praktik penangkapan 
ikan destruktif. Perusahaan ekowisata menarik penyelam 
dari seluruh dunia dan menyediakan sumber penghasilan 
tambahan. Pendapatan ekowisata yang didapatkan telah 
diinvestasikan kembali ke sekolah setempat, pendidikan 
lingkungan, dan proyek pemulihan pantai untuk 
mengendalikan erosi.
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Terumbu karang Indonesia adalah yang terbesar dan memiliki 
kekayaan spesies terbanyak di dunia. Namun, hanya sekitar lima 
persen terumbu karang ini yang menopang industri penangkapan 
ikan, budidaya ikan, penyelaman, dan pariwisata, dalam keadaan 
baik. Yayasan Kerang Lestari Teluk Pemuteran (Pemuteran Bay 
Coral Protection Foundation) adalah inisiatif perlindungan laut 
dan pemulihan karang berbasis masyarakat yang didirikan sebagai 
respons terhadap degradasi karang di dekat Pemuteran, desa 
nelayan kecil di pesisir utara Bali barat. Pemuteran, yang kasarnya 
berarti “berputar kembali”, memiliki populasi sekitar 8.000 orang, 
kebanyakan dari mereka adalah keturunan dari penetap yang 
direlokasi oleh pemerintah Indonesia setelah letusan gunung 
berapi pada tahun 1963. Pemuteran memiliki sejarah sebagai salah 
satu desa termiskin di Bali. Dengan iklim yang terlalu kering untuk 
menanam padi, masyarakat sebagian besar bergantung pada mata 
pencaharian penangkapan ikan untuk bertahan hidup. Pemulihan 
industri perikanan setempat dan pengembangan aktivitas mata 
pencaharian baru telah memberikan dampak transformatif pada 
kesejahteraan masyarakat. 

Sektor pariwisata

Layaknya kebanyakan masyarakat di kawasan pesisiran pantai tropis, 
Pemuteran terus berharap pada pariwisata untuk menyediakan 
kesempatan pendapatan dan pekerjaan. Walaupun jauh dari resor 
wisatawan di selatan Bali, pantai pasir hitam Pemuteran, terumbu 
karang dangkal, serta arus dan ombaknya yang relatif sedang 
membuat Pemutaran lokasi ideal untuk penyelaman dan snorkeling. 
Perpaduan faktor-faktor tersebut menjadikan Pemuteran destinasi 
menarik bagi para wisatawan. Namun, walau banyak desa pesisir 
yang menggantungkan masa depan ekonominya pada pariwisata 
telah memperbolehkan resor skala besar untuk berkembang 
dan menghancurkan ekosistem dan sumber daya laut setempat, 
Pemuteran telah dikembangkan dengan kesadaran akan lingkungan 
sejak awal. 

Pariwisata telah mengubah standar kehidupan masyarakat dengan 
memberikan pekerjaan dan pendapatan baru. Perkembangan 
industri pariwisata di Pemuteran mencerminkan nilai-nilai Hindu 
tradisional yang mendorong harmoni alam. Semua hotel dan toko 
penyelaman di desa ini mengontribusikan sebagian dari pendapatan 
mereka ke dana lingkungan dan pengembangan yang dikelola oleh 
pemerintahan desa. Dana tesebut telah digunakan untuk perbaikan 
candi, pengembangan rencana pengelolaan lingkungan desa, dan 
peningkatan sekolah desa. 

Kawasan lindung perairan laut yang dikelola secara lokal 

Kode etik konservasi desa dapat dengan jelas terlihat ketika hukum 
tradisional digunakan untuk membangun kawasan lindung perairan 
laut. Walau dengan langkah progresif ini menuju pengelolaan 
bertanggung jawab, terumbu karang Teluk Pemuteran sudah rusak 
parah pada tahun 1988 ketika krisis ekonomi Asia Tenggara memaksa 
pekerja dan petani terlantar untuk bergantung pada laut. Hasilnya 
adalah kehancuran masal ekosistem laut karena nelayan dari luar 
masyarakat setempat memilih menggunakan pengeboman karang 
dan penangkapan ikan dengan sianida. Karang di terumbu karang 
tepi luar Pemuteran hampir seluruhnya hancur dan sisanya mati 
pada tahun yang sama karena suhu yang tinggi, sedimentasi, dan 
kelanjutan penggunaan racun untuk penangkapan ikan. Hasilnya, 
ekonomi perikanan setempat runtuh bersamaan dengan industri 
ekowisata.  

Memulihkan terumbu karang dengan persemaian karang 
Biorock

Pada tahun 2000, masyarakat sadar bahwa keamanan makanan dan 
pendapatan mereka terancam, sehingga mereka mulai menerapkan 
hukum setempat yang ketat terhadap praktik penangkapan 
ikan destruktif dan memulai usaha untuk memulihkan terumbu 
karang setempat. Untuk memulai usaha rekonstruksi, komunitas 
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55

berkolaborasi degan Global Coral Reef Alliance untuk memasang 
serangkaian persemaian karang ‘Biorock’ – sebuah teknologi yang 
menggunakan arus listrik voltase rendah pada struktur kerangka 
baja bawah air untuk mendorong pertumbuhan terumbu karang 
dan kehidupan karang lainnya – di perairan pantai Pemuteran. 
Struktur pertama dipasang pada tahun 2000 dengan pendanaan 
yang disediakan oleh hotel setempat. Mengikuti jejak di tahun 
2000, pemilik hotel setempat lainnya tertarik dengan proyek ini 
dan menyediakan dana workshop untk mengorganisir dan melatih 
masyarakat dalam pembangunan dan pemasangan terumbu karang 
Biorock. Kini, ada lebih dari 70 terumbu karang Biorock di Pemuteran 
dengan total panjang setengah kilometer. Pendanaan proyek 
sepenuhnya didorong oleh masyarakat dan dikumpulkan secara 
lokal: struktur yang digunakan pada teknologi Biorock didanai oleh 
pendapatan ekowisata dari hotel serta bisnis setempat, dan donasi 
individu dari pengunjung digunakan pula untuk melanjutkan 
inisiatif ini. Para anggota masyarakatlah yang memimpin dalam 
perawatan karang. Karang yang dulunya rusak telah diubah menjadi 
taman karang spektakuler yang saat ini dipenuhi dan dikelilingi oleh 
ikan.   

Yayasan Kerang Lestari Teluk Pemuteran 

Inisiatif ini berjalan tanpa struktur organisasi yang pasti; hal ini 
menggambarkan usaha kolaboratif antara komunitas Pemuteran, 
hotel dan sekolah penyelaman setempat, serta para peneliti yang 
mengembangkan teknologi Biorock. Yayasan ini seakan telah 
berkembang secara alami dengan pemasangan struktur Biorock 
pertama yang menjadi katalis pengenalan kembali dan penguatan 
kawasan lindung perairan laut yang dikelola secara lokal. Beberapa 
inisiatif berbasis masyarakat dan kelompok swadaya bermunculan 
untuk mendukung kerja yayasan ini, termasuk melakukan aktivitas 
seperti pemeliharaan karang Biorock, penanaman rumput vertiver 
di sepanjang pantai untuk mengurangi erosi, dan berpatroli di 
kawasan lindung untuk menegakkan pembatasan penangkapan 
ikan. Pusat Biorock menyediakan informasi tentang teknologi dan 
inisiatif komunitas ini. Dari awal yang sederhana, Yayasan Kerang 
Lestari Teluk Pemuteran kini adalah salah satu proyek pemulihan 
terumbu karang terbesar di dunia.
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Beberapa Aktvitas & Inovasi

Teknologi Biorock

Teknologi Biorock dikembangkan oleh ilmuwan laut Wolf Hibertz 
dan ahli biologi laut Thomas J.Goreau. Teknologi ini menggunakan 
arus listrik voltase rendah pada struktur kerangka baja bawah air 
untuk mendorong pertumbuhan terumbu karang dan kehidupan 
karang. Aliran listrik menyebabkan mineral yang larut dalam air laut 
untuk mengendap dan menempel pada struktur baja. Perlahan-
lahan, lapisan kalsium karbonat menumpuk di sekitar tabung baja. 
Karena lapisan kalsium karbonat yang terbentuk mirip dengan 
media karang alami, terumbu karang tumbuh dengan cepat pada 
terumbu karang biorock. Struktur baja ditanam ke dasar laut dan 
dapat ditenagai oleh panel surya, turbin angin, generator ombak 
atau transformer di darat. Karena Biorock tidak memerlukan teknik 
konstruksi yang kompleks atau input materi yang substansial, 
Biorock cocok dengan kawasan berkembang terpencil di mana 
pengetahuan teknis dan bahan baku tidak banyak tersedia. 

Metode lain pemulihan karang seringkali bergantung pada 
pembubuhan karang pada struktur keras seperti semen atau lem. 
Tingkat keberhasilan pendekatan ini sangat variatif dan sebagian 
besar tergantung pada kualitas dan suhu air di mana keduanya 
harus ideal. Eksperimen telah menunjukkan bahwa Biorock dapat 
membantu melawan beberapa faktor yang menyebabkan matinya 
karang, termasuk suhu yang tinggi serta polusi, dan teknologi ini 
lebih tahan dalam kondisi yang berfluktuasi dan variatif. Karang 
juga umumnya tumbuh antara dua hingga enam kali lebih cepat di 
Biorock dibandingkan karang yang tumbuh secara alami, sedangkan 
tingkat ketahanan hidup lebih tinggi antara 16 hingga 50 kali, 
bahkan setelah masa panjang suhu air yang tinggi. Biorock juga lebih 
efektif dari dinding laut atau struktur lainnya dalam mengurangi 
erosi pantai: struktur-struktur tersebut hanya memantulkan ombak, 
sedangkan karang Biorock menyerap energi ombak sehingga 
mengurangi dampak ombak pada pantai. Dengan demikian, ombak 
menyimpan pasir di pantai dan membangun pantai dibandingkan 
menyapunya. 

Pemulihan terumbu karang di Pemuteran

Keberhasilan Yayasan Kerang Lestari Teluk Pemuteran bisa dibilang 
berasal dari tindakan berbasis masyarakat yaitu terciptanya kawasan 
lindung perairan laut yang dikelola secara lokal dan pemasangan 
karang Biorock. Masyarakat telah memulihkan terumbu karang 
lokal dan dengan melakukan itu, menyegarkan kembali sektor 
perikanan dan ekowisata setempat. Bantuan dari Global Coral 
Reef Alliance telah sangat berguna dengan memberikan pelatihan 
kepada anggota masyarakat tentang cara terbaik meenggunakan 
teknologi inovatif untuk pertumbuhan kembali terumbu karang. 
Model pendanaan setempat yayasan ini juga berperan penting di 
mana pendapatan ekowisata dari hotel dan bisnis desa digunakan 
untuk konstruksi dan pemasangan struktur baja yang meneydiakan 
fondasi pemulihan ekologis.     

Peningkatan kesehatan dan fungsi ekosistem laut setempat 
tampak jelas. Struktur Biorock menstimulasi pertumbuhan cepat 
terumbu karang hanya dalam beberapa bulan yang mendorong 
sejumlah permintaan untuk memperluas proyek ini. Lebih dari 70 
struktur Biorock telah dipasang di pantai Pemuteran sejak tahun 
2000 yang meliputi kawasan seluas dua hektar dan membuatnya 
proyek persemaian dan pemulihan terumbu karang terbesar di 
dunia. Karang yang dikembangkan dari pertambahan mineral 
(seperti Biorock) memiliki warna terang dan mendukung populasi 
ikan yang berlimpah dan beragam. Rencana untuk masa depan 
termasuk struktur Biorock baru bertenaga surya, angin, dan ombak. 
Pemulihan skala besar direncanakan untuk terumbu karang di tepi 
laut Pemuteran untuk memulihkan perikanan desa. 

Pusat Biorock masyarakat mempekerjakan masyarakat desa 
setempat untuk memantau dan memelihara proyek pemulihan 
ini. Pusat ini juga memiliki materi pendidikan ekosistem laut, 
pembaruan terumbu karang, teknologi Biorock, dan usaha 
pemulihan masyarakat. Yayasan Karang Lestari Teluk Pemuteran 
juga melakukan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
sesi pelatihan tentang bahaya metode penangkapan ikan yang 



7

destruktif untuk membantu kerja pemulihan terumbu karang. 
Program pelatihan desa juga telah dirancang untuk menyediakan 
anak muda setempat dengan pendidikan dan kemampuan bahasa 
yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang pariwisata.

Taman patung karang bawah laut 

Salah satu inovasi unik kami untuk Pemuteran adalah Program 
Pemeliharaan Karang. Dengan menggunakan struktur Biorock, 
masyarakat telah menciptakan jalur penyelaman patung dengan fitur 
desain yang terinspirasi oleh kebun candi Bali. Struktur pertumbuhan 
karang bawah tanah dirancang dalam bentuk kapal, kura-kura laut 
besar, dan dewa-dewi Bali – semuanya membentuk karang laut 
yang sekaligus merupakan instalasi seni. Karang ditenagai oleh 
panel surya yang dibuat mengapung pada rakit dan dipelihara serta 
diperbaiki oleh anggota masyarakat. Jalur patung telah menarik 
pariwisata menyelam dengan hasilnya yang diinvestasikan kembali 
ke Program Pemeliharaan Karang. Pemeliharaan yang dilakukan 
masyarakat termasuk menyelamatkan dan mentransplantasi karang 
yang rusak secara alami, membuang siput dan bintang laut yang 
memakan karang dan merusak terumbu karang, dan menanam 
rumput vetiver di sepanjang pantai Pemuteran untuk membantu 
menstabilkan pantai serta mengurangi erosi pantai. Wisatawan juga 
dapat berkontribusi terhadap proyek ini melalui Program Adopsi 
Karang, di mana mereka dapat ‘mensponsori’ karang mereka sendiri. 
Sebagai ganti dari pembayaran pensponsoran secara teratur, nama 
sponsor akan ditumbuhkan dalam huruf-huruf yang terbuat dari 
batu kapur di sebelah karang mereka.

Memberlakukan pengelolaan sumber daya laut berbasis 
masyarakat

Selain penumbuhan karang, masyarakat berfokus pada penguatan 
pengelolaan sumber daya laut. Kawasan Lindung Perairan Laut 

Desa yang sebelumnya dinyatakan tetapi kurang ditegakkan telah 
dikuatkan kembali dengan patroli masyarakat – pecalang laut – 
yang didirikan untuk menegakkan peraturan yang melarang praktik 
penangkapan ikan destruktif. Karena hukum desa Bali tradisional 
diakui oleh badan penegakan hukum nasional, masyarakat dapat 
menyatakan dan membatasi kawasan lindungnya sendiri tanpa 
harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang di pemerintah 
pusat. Pecalang laut adalah polisi desa sebenarnya yang memantau 
kawasan lindung perairan laut. Pelanggar peraturan masyarakat 
pertama-tama mendapatkan peringatan, dan jika berulang, kapal 
dan peralatan memancing mereka disita, mereka ditangkap, dan 
dihukum oleh polisi Indonesia. Dukungan dari badan penegakan 
hukum nasional ini berperan penting dalam keberhasilan usaha 
konservasi setempat. 

Meningkatkan pengelolaan limbah dan mengurangi erosi 
tanah

Masyarakat Pemuteran ingin meningkatkan kualitas air di pantai 
dengan mengatasi ancaman dari darat dan laut. Pembuangan 
limbah (khususnya plastik) ke laut adalah tren yang destruktif. 
Pada saat musim panas, masyarakat membuang sampah dan 
sampah menyatu dengan dasar sungai di mana sampah diam di 
situ hingga terbuang ke laut di musim hujan. Di saat yang sama, 
pembukaan lahan telah mempercepat erosi dan sedimentasi 
lumpur. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, organisasi 
ini memprioritaskan program pemrosesan dan daur ulang limbah, 
serta rencana untuk dengan lebih efektif menangani pemrosesan 
limbah rumah tangga. Masyarakat juga menangani erosi tanah 
melalui penanaman rumput vetiver di sepanjang pantai sehingga 
mengurangi pasir bebas yang cenderung memperhalus karang.
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Dampak

DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI
Dampak utama terhadap keanekaragaman hayati dari proyek ini 
adalah pertumbuhan dan pemulihan terumbu karang. Teknologi 
Biorock digunakan untuk mentransformasi ekosistem laut yang 
dulunya rusak dan memburuk menjadi terumbu karang yang subur. 
Teknologi ini sederhana namun inovatif. Setelah dipasang, arus laut 
yang melewati struktur menyebabkan penumpukan mineral dari 
air laut di tabung baja. Dalam waktu singkat, struktur baja dilapisi 
kalsium karbonat. Penumpukan ini mirip dengan terumbu karang 
yang tumbuh secara alami dan dengan cepat “dikolonisasi” oleh 
karang dan organisme laut lainnya yang tertarik oleh medan listrik 
dan tempat teduh yang disediakan oleh struktur tersebut. Fragmen 
karang dari terumbu karang alami lainnya juga ditempelkan 
di kerangka Biorock sehingga memberinya kesempatan hidup 
kedua. Karena arus listrik menciptakan kondisi kimiawi ideal untuk 
pertumbuhan karang, karang menghabiskan lebih sedikit energi 
untuk menciptakan kondisi ini sehingga memberikan lebih banyak 
energi untuk reproduksi dan regenerasi. Hasilnya, karang Biorock 
umumnya tumbuh tiga hingga lima kali lebih cepat dari laju 
pertumbuhan biasa. Terumbu karang Biorock dengan cepat tampak 
seperti terumbu karang alami dan menyediakan tempat aman bagi 
kelimpahan dan keberagaman spesies laut. 

Selain mendorong pertumbuhan karang yang cepat, teknologi 
Biorock melindungi karang dari fluktuasi suhu air dan perubahan 
lingkungan yang seringkali merusak terumbu karang. Karang yang 
dikembangkan di Biorock tampak lebih tahan terhadap perubahan 
lingkungan dan memiliki tingkat keselamatan yang secara signifikan 
lebih tinggi setelah kejadian suhu parah dibandingkan karang yang 
tumbuh di terumbu karang alami. Teknologi ini, dengan demikian, 
mewakili inovasi perintis dalam adaptasi dan ketahanan.

Tingkat dan jangkauan pemulihan lingkungan di Pantai Pemuteran 
sangat dramatis. Perpaduan teknologi Biorock, penegakan hukum 
setempat di kawasan lindung perairan laut, dan pendidikan 
masyarakat Pemuteran berperan penting dalam konservasi laut 

yang membawa transformasi keseluruhan dari apa yang sebelumnya 
lahan karang mati menjadi ekosistem laut subur yang penuh dengan 
ikan. Kelimpahan dan keberagaman spesies laut di sekitar terumbu 
karang terus berkembang, termasuk populasi dugong, yang secara 
lokal dianggap punah sebelum proyek ini berlangsung. Penegakan 
peraturan desa di kawasan lindung perairan laut menghasilkan 
pelarangan efektif metode penangkapan ikan destruktif. Usaha ini 
seiring dengan peningkatan pengelolaan limbah masyarakat telah 
menyebabkan beragam keuntungan lingkungan yang mencakup 
kesejahteraan masyarakat.    

DAMPAK SOSIOEKONOMI
 
Usaha pemulihan karang teluh mengubah ekonomi lokal, 
memberdayakan masyarakat, dan mengubah sikap setempat 
tentang ekosistem sehat hingga hasil pendapatan dan kesejahteraan 
lokal. Kesadaran yang lebih luas tentang tindakan antropogenik 
yang merusak kehidupan laut, dan dampaknya terhadap ekonomi 
setempat (paling tampak di bidang perikanan dan pariwisata), 
adalah inti dari usaha konservasi masyarakat dan perubahan 
tingkah laku setempat. Masyarakat yang dulunya aktif terlibat dalam 
pengeboman terumbu karang dan penangkapan ikan dengan 
sianida telah menciptakan ulang dan membangun kembali identitas 
kolektif yang memprioritaskan pertumbuhan dan konservasi 
terumbu karang. Hasilnya, konvservasi telah menghasilkan 
keuntungan dengan membawa pemulihan cadangan ikan yang 
menurun dan menarik pasar baru wisatawan serta penyelam yang 
peduli lingkungan dan keadaan sosial. Hal utama dalam pemulihan 
lingkungan dan ekonomi masyarakat adalah penguatan tindakan 
perlindungan laut setempat, yang didirikan bertahun-tahun 
sebelumnya, tetapi secara luas dihindari atau diabaikan: inisiatif ini 
dengan demikian membangun etika konservasi yang sebelumnya 
ada dan berakar dari tradisi Hindu. Masyarakat kini memantau dan 
menjaga secara ketat kawasan lindung perairan laut yang dikelola 
secara lokal, yang mencakup peraturan dalam praktik penangkapan 
ikan destruktif.  



Memperluas dan memulihkan kesejahteraan

Dampak sosioekonomi terbesar dari proyek ini adalah peningkatan 
kesejahteraan setempat. Sebelumnya, Pemuteran adalah salah 
satu desa termiskin di Bali, sebagian disebabkan karena kondisi 
iklim kering yang membatasi penanaman padi. Sumber utama 
pendapatan adalah penangkapan ikan untuk penghidupan dengan 
beberapa pilihan mata pencahariaan lain yang terbuka bagi 
masyarakat desa biasa. Melalui usaha pemulihan terumbu karang, 
Yayasan Karang Lestari Teluk Pemuteran telah menyelamatkan 
industri perikanan setempat yang menghadapi kehancuran sepuluh 
tahun yang lalu. Nelayan setempat telah melihat perbaikan besar 
dalam populasi ikan di kawasan lindung. Pertumbuhan kesehatan 
ekosistem dan populasi ikan di dalam kawasan lindung memiliki 
dampak positif yang meluas ke luar kawasan lindung, di mana 
ukuran tangkapan ikan juga telah meningkat.   

Sektor ekowisata setempat telah melambung kembali, menciptakan 
pekerjaan baru dan arus pendapatan bagi masyarakat. Sebelumnya, 
penurunan terus-menerus dari kesehatan terumbu karang 
memiliki dampak negatif terhadap lalu-lintas wisatawan lokal yang 
sebagian besar berdasarkan aktivitas scuba diving dan ekowisata 
yang bergantung pada kelimpahan dan keberagaman spesies. 
Larangan penangkapan ikan destruktif dan adanya pertumbuhan 
karang telah memungkinkan pemulihan populasi spesies laut yang 
mendorong pariwisata menyelam dan membawa peningkatan 
pariwisata menyelam yang mengejutkan. Wisatawan kini membayar 
untuk menyelam di jalur patung karang, sedangkan hotel dan 
sekolah menyelam membayar pajak desa yang mendukung proyek 
pengembangan desa. Survei baru menunjukkan bahwa 40 persen 
wisatawan yang datang mengunjungi Pemuteran tidak hanya 
mengetahui usaha pemulihan karang desa, tetapi mengunjungi 
tempat ini khusus untuk melihat terumbu karang yang telah 
diremajakan. Hotel Pemuteran kini secara teratur terisi penuh 
sepanjang tahun. 

Keuntungan bagi anak muda dan wanita

Sama seperti kawasan lainnya di Indonesia, masyarakat penangkap 
ikan untuk penghidupan di Pemuteran umumnya memiliki akses 
terbatas ke pendidikan, latihan kemampuan, dan dana investasi. 
Sejak didirikannya Yayasan Karang Lestari Teluk Pemuteran, sejumlah 
besar keluarga setempat kini memiliki minimal satu anggota 
keluarganya yang bekerja di industri pariwisata. Namun, pekerjaan 
di industri pariwisata memerlukan tingkat pendidikan, kemampuan, 
dan kemahiran berbahasa tertentu. Hasilnya, pertumbuhan di 
industri ini telah membawa ketertarikan baru dalam cita-cita 
pendidikan formal. Dahulu pilihan mata pencaharian terbatas pada 
penangkapan ikan untuk penghidupan dan pendidikan formal 
mungkin adalah sesuatu yang mewah, kini perhatian lebih besar 
diberikan untuk pendidikan sebagai jalur menuju pekerjaan yang 
lebih baik dan lebih aman. 

Anak muda adalah yang tampak jelas mendapatkan keuntungan 
dari industri pariwisata yang telah dihidupkan kembali dengan 
mendapatkan pelatihan keahlian dan konservasi yang sebelumnya 
tidak bisa didapatkan. Namun, wanitalah yang mungkin 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wanita setempat 
sebelumnya memiliki sedikit kesempatan bekerja, secara tradisional 
dibatasi untuk bekerja di rumah – memotong dan membersihkan 
ikan – dan hanya memiliki sedikit kontrol terhadap keuangan 
dan pengambilan keputusan rumah tangga, kini ekowisata telah 
membuka kesempatan besar untuk pekerjaan dan kemandirian 
keuangan. Lebih dari setengah pekerjaan di bidang ekowisata saat 
ini dilakukan oleh wanita dan menantang perang gender tradisional 
serta memberdayakan wanita dalam kehidupan publik desa.     

DAMPAK KEBIJAKAN
Fitur menarik dari hukum Indonesia adalah penghargaannya 
terhadap pemerintahan dari bawah ke atas masyarakat Bali 
tradisional. Ruang hukum telah diberikan bagi desa untuk 
memberlakukan peraturannya sendiri tanpa harus melalui 
pemerintah pusat. Kebijakan setempat ini mendapatkan dukungan 
penuh dari pemerintah nasional pada sisi penerapannya. Iklim 
kebijakan ini telah menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk 
menyatakan kawasan lindung perairan laut di Teluk Pemuteran 
dan memberlakukan hukum setempat yang diakui pada tingkat 
nasional. Dukungan polisi nasional dan pihak berwenang dalam 
memantau dan mengidentifikasi pelanggar peraturan merupakan 
bagian penting dari keberhasilan kawasan lindung perairan laut 
yang dikelola secara lokal ini.
  
Banyaknya prestasi dan pencapaian dari inisiatif ini telah membuat 
Teluk Pemuteran menjadi destinasi bagi para pembuat kebijakan 
Indonesia yang ingin mencari contoh konservasi lingkungan 
dan mata pencaharian berkelanjutan. Dalam sepuluh tahun 
terakhir, Pemuteran telah mendapatkan kunjungan berulang dari 
Menteri Pariwisata, Perikanan, Kelautan, Lingkungan, dan Energi. 
Kunjungan ini diharapkan menginspirasi Pemerintahan Indonesia 
untuk membuat pemulihan habitat perikanan sebagai tujuan 
utama dalam kebijakan perikanan nasional. Proyek ini juga telah 
disebutkan oleh menteri-menteri negara di konferensi internasional 
seperti Pertemuan Conference of Parties (COP) untuk United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
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Keberlanjutan dan Replikasi

KEBERLANJUTAN
Pemuteran Bay Coral Foundation hanya bergantung pada sumber 
daya dan pendanaan setempat. Inisiatif ini mendapatkan kontribusi 
setempat yang tinggi dan dianggap sebagai perpanjangan 
dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan perkembangan 
ekonomi dengan cara yang memulihkan dan melestarikan alam. 
Keberlanjutan keuangan dicapai melalui model perpajakan sukarela 
di mana toko penyelaman dan hotel – keduanya menarik dan 
mendapatkan keuntungan dari pendapatan pariwisata – membayar 
iuran untuk mendanai aktivitas konservasi yang sedang berjalan. 
Saat ini, proyek ini tidak bergantung pada pendanaan donor dari 
luar dan dilakukan secara swadaya. Namun, model ini bergantung 
pada kelanjutan lalu-lintas pariwisata ke daerah dan masyarakat ini.    

Dimensi lain dari model keberlanjutan inisiatif ini adalah investasi 
rendah yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara 
teknologi Biorock. Masyarakat setempat telah dilatih untuk 
merancang dan merakit struktur baja dengan menggunakan bahan-
bahan yang secara lokal tersedia. Kemampuan ini mudah diberikan, 
sama seperti pengetahuan perbaikan dan pemeliharaan terumbu 
karang. Listrik yang diperlukan untuk menenagai struktur Biorock 
bisa berasal dari sejumlah sumber, termasuk teknologi surya dan 
ombak. Sudah ada rencana untuk meningkatkan jumlah struktur 
yang ditenagai oleh ombak, angin, dan matahari di sepanjang 
terumbu karang. Pada tahun 2012, kawasan pariwisata laut 
sepanjang pantai Pemuteran hampir tidak bisa lagi menampung 
jumlah struktur Biorock; fokusnya kini adalah memelihara terumbu 
karang yang ada, walaupun rencana untuk memasang terumbu 
karang bertenaga angin dan matahari masih berlanjut.

Inisiatif ini telah menjadi kebanggaan masyarakat dan kepemilikan 
setempat akan proyek ini tinggi. Dukungan terhadap proyek ini 
tidak mengejutkan dengan adanya peningkatan yang diberikan 
pada mata pencaharian dan pendapatan masyarakat setempat. 
Sejumlah kelompok masyarakat bermunculan untuk memelihara 
dan mendukung inisiatif ini, termasuk penjaga laut setempat yang 
menegakkan peraturan kawasan lindung dan “Pemelihara Karang” 
yang memelihara terumbu karang dan rumput vetiver di sepanjang 
pantai untuk mengurangi erosi. Masyarakat setempat menjadi 

tuan rumah bagi wisatawan melalui homestay, sedangkan bisnis 
setempat termasuk hotel dan toko penyelaman mengedukasi tamu 
tentang inisiatif ini dan pentingnya pemulihan karang. Anak-anak 
setempat yang masih bersekolah menggunakan proyek ini untuk 
belajar tentang sumber daya laut dan lingkungan.

REPLIKASI
Proyek ini dimulai pada tahun 2000, ketika terumbu karang Biorock 
pertama dipasang dan anggota masyarakat pertama dilatih 
dalam mengkonstruksi dan memeliharanya. Setelah lebih dari 
sepuluh tahun, kini ada 70 struktur Biorock di Teluk Pemuteran 
dengan total panjang setengah kilometer yang menjadikannya 
proyek pemulihan terumbu karang terbesar dan mungkin paling 
berhasil di dunia. Proyek ini telah menginspirasi pemerintahan 
setempat untuk lebih memperhatikan konservasi terumbu karang. 
Proyek pemulihan serupa telah dilakukan di daerah-daerah lain di 
Indonesia, termasuk Lombok, Sulawesi, Jawa, Flores, dan Sumbawa.
Teluk Pemuteran telah menjadi model nasional praktik terbaik 
pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Proyek ini 
juga menjadi lokasi demonstrasi bagi para pemangku kepentingan 
yang tertarik dengan pembelajaran langsung konservasi, perikanan, 
dan pemulihan terumbu karang. Masyarakat telah mengadakan 
beberapa workshop besar pelatihan pemulihan karang. Mahasiswa 
dari universitas di Indonesia, Jerman, dan Inggris telah menghasilkan 
penelitian berdasarkan inisiatif ini di mana mahasiswa dari 
universitas di Indonesia secara teratur menghadiri seminar dan 
workshop di Pemuteran yang berfokus pada teknologi Biorock dan 
perkembangan masyarakat. Keberhasilan proyek ini ditampilkan 
oleh media nasional dan internasional dan telah menjadi subyek 
beberapa film dokumenter yang lengkap. 

MITRA
Sejak didirikan, Yayasan Kerang Lestari Teluk Pemuteran telah 
bekerja sama dengan Global Coral Reef Alliance (GCRA), sebuah 
organisasi nirlaba yang terdiri dari sukarelawan dan peneliti di 
bidang pemulihan dan pengelolaan terumbu karang. Peneliti GCRA 
mengembangkan metode Biorock untuk pemulihan karang dan 
memberikan pelatihan serta bantuan bagi masyarakat Pemuteran.
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