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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

Yayasan
Pengelolaan
Lokal
Kawasan
Laut
mengkoordinasikan anea program konservasi, pendidikan
lingkungan, dan sumber penghidupan yang berpusat di
berbagai kawasan laut yang dikelola secara lokal di 26 lokasi
di seluruh Indonesia timur. Di antara pekerjaan konservasi
inovatifnya, yayasan itu telah mendukung berbagai desa di
kepulauan Padaido untuk menggunakan teknologi GPI utuk
memetakan aneka sumber daya laut setempat, membantu
mereka melawan berbagai efek destruktif dari perusahaanperusahaan perikanan komersial.

PEMENANG EQUATOR PRIZE: 2008
DIDIRIKAN: 2003
LOKASI: Indonesia Timur, basis di Pulau Biak
PENERIMA MANFAAT: Berbagai komunitas perikana
KEANEKARAGAMAN HAYATI: 26 LMMA

Yayasan itu juga telah memelopori pendidikan lingkungan di
berbagai sekolah di lima wilayah yang berbeda di Indonesia,
melalui perancangan berbagai modul konservasi yang unik
untuk 27 sekolah dasar, yang masing-masing difokuskan
pada spesies yang sangat penting bagi masyarakat
setempat. Sementara itu, di Jayapura, para nelayan telah
menjadi mahir dalam membuat alat-alatpenangkapan
ikan buatan rumah supaya dapat memperbaiki tangkapan
ikan. Berbagai pendekatan modern dan tradisional ini
telah membawakan anek amanfaat besar bagi komunitaskomunitas yang menjadi anggotanya, dan kerap kali telah
diadopsi oleh pemerintah setempat.
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Latar Belakang dan Konteks

Ke – 17,508 pulau milik Republik Indonesia mendukung keaneka
ragaman hayati dunia terbesar kedua setelah Brazil, dan hanya
dikalahkan Australia dalam hal endemisme, dengan 36% dari
1,531 spesies burung dan 39% dari 515 spesies mamalianya yang
bersifat endemik. Negerii ni uga memiliki rentangan luas berbagai
macam ekosistem laut dan pesisir bersama dengan 50,000 mil garis
pantai, termasuk anek apantai, gunung pasir, estuarium, mangrove,
terumbu karang, lahan rumput latu, dataran lumpur pesisir, dataran
pasang surut, lahan tumbuhny alga, dan masih banyak ekosistem
pulau kecil. Kepulauan itu membentuk bagian dari Segitiga
Terumbu Karang, suatu wilayah yang mencakup keanekaragaman
terbesar di dunia dari ikan terumbu karang, dengan lebih dari
1,650 spesies di Indonesia timur saja. Berbagai ancaman seperti
penangkapan ikan berlebihan, pemanasan, penggunaan asam,
meningkatnya permukaan laut, telah membuat negeri itu menjadi
prioritas bagi berbagai program konservasi laut. Meskipun memiliki
ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun 13.3% dari penduduk
Indonesia yang sebanyak 238 juta itu ternyata hidup di bawah
garis kemiskinan pada tahun 2010; banyak dari mereka tinggal di
berbagai provinsi terpencil dengan infrastruktur yang buruk, dan
tingkat pengembangan manusia yang sangat rendah, karena hanya
mengandalkan pada pertanian subsisten dan penangkapan ikan
berdasar kemahiran saja untuk sumber penghidupan mereka.

itu serta penggunaan aneka sumber daya laut yang berkelanjutan
mengantar pada diebntuknya Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan
Laut pada tahun 2003, yang berbasis di pulau Biak. Hak ini telah
mempertemukan para profesional, akademisi dari Universitas
Cenderawasih, dan masyarakat setempat dalam upaya untuk
mengatur penangkapan ikan yang berlebihan melalui keterlibatan
masyarakat.
Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut (PLKL) tumbuh dengan
ceapt di wilayah Indonesia timur sehingga mencakup berbagai
kawasan lain di Papua, Papua Barat, dan kepulauan Maluku.
Sementara katalis untuk pembentukannya adalha merosotnya
jumlah spesies ikan, kelompok itu juga didirikan untuk menanggapi
perlunya mendapatkan hak-hak komunitas lokal atas akes serta
untuk mengelola aneka sumber daya alami mereka secara
berkelanjutan. Sasaran awal organisasi itu adalah untuk menciptakan
dan membagikan model pngelolaan sumber daya laut yang setara,
berkelanjutan, dan berbasis komunitas bagi berbagai kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia timur. Hal ini mencakup
pengutan berbagai lembaga lokal, mendukung aneka aktivitas
konservasi berbasis komunitas, membantu berbagai komunitas
utnuk menggunakan aneka sumber daya laut secara berkelanjutan,
dan mengembangkan aneka program pendidikan lingkungan yang
relevan secara lokal.

Menggeser pengelolaan laut ke komunitas-komunitas
pesisir

PLKL bekerja sama dengan berbagai komunitas lokal untk
membangun aneka kawasan laut yang dikelola secara lokal di
mana penangkapan ikan diatur menurut zona-zonanya. Peraturan
ini secara umum mencakup pembatasan penangkapan dan
pemanenan ikan secara musiman, pelarangan berbagai metode
penangkapan ikan yang destruktif seperti penggunaan bahan
peledak, dan membangun Kawasan Perlindungan Laut sebagai zonazona di mana sama sekali tidak boleh ada penangkapan ikan. Basis
bagi peraturan ini adalah bangkitnya kembali sistem pengelolaan
sumber daya tradisional yang disebut sasi; pengenalan kemabli
pendekatan berbasis komunitas terhadap pengaturan aneka praktek

Pendekatan kawasan laut yang dikelola secara lokal itu pertama
kali diperkenalkan di Indonesia sebagai solusi terhadap ancaman
merosotnya berbagai sumber daya laut pada tahun 2003. Selama
akhir tahun 1990-an, Jaringan Kerja Konservasi Keanekaragaman
Hayati World Wildlife Fund erat bekerja sama dengan dua LSM
lokal di kepulauan Padaido, Papua utara, untuk mempromosikan
pengelolaan pesisir berbasis komunitas, dengan membentuk suatu
usaha eko- wisata. Upaya ini selanutnya melibatkan Yayasan KEHATI.
Pengalaman melibatkan berbagai komunitas lokal dalam konservasi
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penangkapan ikan yang ditujukan untuk mengkonservasi beberapa
spesies penting serta ekosistem tertentu dan mengelola cadangan
ikan secara berkelanjutan bagi para nelayan setempat. Pada tahun
2011, PLKL telah membantu mendirikan berbagai 26 Kawasan
Laut yang Dikelola secara Lokal (LMMA, Locally Managed Marine
Areas) yang sudah benar-benar operasional. Pekerjaan mereka telah
berhasil membawa pemulihan kembali secara substansial atas aneka
populasi spesies utama dan meningkatkan cadangan perikanan.
Bersama dengan pekerjaan pengelolaan lautnya, PLKL juga telah
erat bekerja sama dengan berbagai universitas dan sekolah
untuk mengembangkan aneka kurikulum lingkungan yang
membangkitkan kesadaran akan pentingnya prioritas-prioritas
konservasi setempat dan mempromosikan pengelolaan sumber
daya laut yang efektif. Secara keseluruhan, PLKL saat ini terlibat
dalam lebih dari 50 projek konservasi, pendidikan, dan sumber
penghidupan. Kemitrtaan dengan the World Wildlife Foundation
dan the Nature Conservancy telah memungkinkan organisasi itu
untuk secara substansiial dan cepat memperbesar pengaruhnya di
kawasan Indonesia timur sejak tahun 2008 melalui replikasi modelmodel LMMA dan pendidikannya. PLKL juga telah memainkan suatu
peran penting dalam Jaringan Kerja LMMA di Asia selatan dan Pasifik,
dengan erat bekerja sama dengan berbagai projek LMMA di Filipina,
Palau, Negara Federasi Mikronesia, Papua New Guinea, Kepulauan
Solomon, Fiji, dan Vanuatu.

Gambar 1: Lokasi-lokasi Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut

Sumber: Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut
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Beberapa Aktvitas & Inovasi

Ragam aktivitas PLKL dapat dikategorikan menjadi tiga bidang
program: konservasi, pendidikan lingkungan, dan mata pencaharian.

daya laut yang berkelanjutan. Program konservasi pekerjaan itu
telah diperluas dengan cepat sejak dimulai di Biak; grafik di bawah
ini menunjukkan peningkatan tajam dalam jumlah lokasi konservasi
antara tahun 2007 sampai tahun 2009, berkat adanya berbagai
kemitraan kolaboratif baru dengan the Nature Conservancy dan
World Wildlife Foundation.

Program Konservasi
Program konservasi mencakup pendirian berbagai kawasan
Laut yang Dikelola secara Lokal (LMMA, Locally Managed Marine
Areas), dalam kemitraan dengan sejumlah organisasi berbasis
komunitas dan mitra internasional. Ada 26 LMMA di jaringan kerja
PLKL, yang menggerombol di lima kawasan Indonesia timur. Pada
setiap kawasan ini, yayasan itu telah mulai bekerja dengan salah
satu komunitas untuk membantu mereka membangun dan secara
adaptif mengelola sebuah LMMA.

PLKL menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi berbagai
kelompok mitra kerjanya dalam pengelolaan laut. Pelatihan diberikan
untuk isu-isu seperti jangkauan dan pengorganisasian komunitas;
perencanaan partisipatif; identifikasi visi komunitas tersebut, aneka
sumber daya target, berbagai ancaman, dan solusi; pengembangan
sejumlah sasaran yang terukur; pemetaan komunitas atas berbagai
sumber daya alam; dan pembuatan kawasan LMMA maupun sasi
yang secara ilmiah cukup valid dan tepat secara kultural. PLKL
juga memfasilitasi pembentukan jaringan kerja dan saling berbagi
pengetahuan di antara berbagai lokasi LMMA. Hal ini dilakukan
melalui aneka kunjungan lintas lokasi secara periodik maupun
berbagai pretemuan tahunan jaringan kerja itu di mana para wakil
dari aneka komunitas saling berbagi pengetahuan di antara mereka
dan saling berbagi pelajaran yang didapatkan dari masing-masing
pengalaman mereka.

Di dalam kawasan ini, sebuah komunitas mungkin memutuskan
untuk menetapkan zona-zona ‘terlindungi’ dan zona-zona dengan
‘penggunana terbatas’, atau kawasan sasi, yang memiliki berbagai
pembatasan soal pemanenan. Sebagai contoh, mungkin mereka
mengijinkan hanya pemanenan musiman saja atas beberapa spesies
utama dengan ukuran tertentu, dan hanya dengan menggunakan
metode-metode penangkapan ikan yang tertentu pula. Projekprojek ini masing-masing diberi status resmi LMAA begitu telah
dibentuk dan telah memenuhi pedoman jaringan kerja LMMA.

Program Pendidikan Lingkungan

Di berbagai kawasan sasi, sejumlah zona diberi demarkasi sebagai
zona ‘tidak boleh diambil sama sekali’, untuk beberapa spesies
tertentu. Zona-zona ini dinyatakan sebagai Kawasan Perlindungan
Laut (MPA, Marine Protected Areas). Sampai saat ini, ada lebih dari
25 MPA telah diakui oleh berbagai otoritas pemerintah setempat.
Selain itu, komunitas bisa juga memutuskan untuk mengenakan
aneka pembatasan lain tentang metode –metode penangkapan
ikan yang boleh digunakna di LMMA mereka di luar sasi dan zona
MPA mereka. Pendekatan LMMA itu telah membantu meningkatkan
kekayaan, ukuran, dan keaneka ragaman spesies laut baik di dalam
maupun di luar kawasan dengan pembatasan itu, dan berhasi
memperbaiki pendapatan lokal melalui pemanenananeka sumber

Program pendidikan lingkungan melengkapi implementasi dari
pengelolaan laut berbasis komunitas itu. Pada tahun 2005, PLKL
mulai bekerja dengan enam sekolah dasar di Teluk Tanah Merah untuk
mendukung para guru dalam mengembangkan aneka kurikulum
berbasis lingkungan. Kurikulum tersebut diajarkan sampai kelas
lima, dan kurikulum setiap sekolah bersifat unik terhadap desa itu,
dengan topik-topik yang dipilih sesuai dengan relevansi lokalnya.
Berbagai modul pembelajaran didasarkan pada dua buku dan
mencakup dua semester. Pada tahun 2010, departemen pendidikan
Distrik Jayapura secara resmi mengakui sejumlah modul pendidikan
lingkungan di enam sekolah percontohan di Teluk Tanah Merah.
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Gambar 2: Pertumbuhan kawasan program PLKL, tahun 2003 – 2010
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Sumber: Pengelolaan Lokal Kawasan Laut

Aneka isu lingkungan juga telah dicakup sebagai suatu subjek tes
untuk seluruh sekolah di kawasan itu. Sampai Juni 2011, program
pendidikan itu telah meluas hingga mencakup 27 sekolah dasar,
72 guru, 990 siswa, dan 31 kelompok konservasi lokal di seluruh
Indonesia timur.

Biak, Kepulauan Padaido: Sejak tahun 2003, projek Kepulauan
Padaido telah dikelola oleh Sekretariat Program PLKL dan Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih,
dengan basis di Biak. Ada enam program pendidikan lingkungan
dan program konservasi desa yang telah dikembangkan bersama
dengan sejumlah komunitas desa dan pulau kecil pada pantai
timur Biak, termasuk desa Saba dan kepulauan Auki dan Meos
Mangguandi. Pada awalnya, berbagai komunitas lokal tersebut
melakukan aneka aktivitas pemetaan dan zonasi secara partisipatif,
yang kemudian mengantar kepada dibentuknya enam LMMA.
Pulau Meos Mangguandi telah menjadi lokasi dari sebuah projek
‘eco-enterprise’ percontohan, di mana modalbenih telah disediakan
bagi seluruh rumah tangga agar bisa menghasilkan produk ikan
dan minyak kelapa. Saat ini, pendekatan pengelolaan laut berbasis
komunitas di pulau-pulau tersebut telah diadopsi oleh pemerintah
daerah. Sejumlah program pendidikan lingkungan juga telah
dikembangkan di enam desa di Biak.

Program Mata Pencaharian
Akhirnya, program untuk mata pencaharian diperkenalkan pada
tahun 2008 dengan tujuan untuk mengembangkan berbagai
sumber pendapatan alternatif yang dapat ditempuh bagi para
nelayan setempat, sehingga dapat memperkuat konservasi dengan
meningkatkan keberlanjutan ekonomis dari aneka LMMA itu.
Program ini masih berada pada tahap awal dan sejauh ini baru
diimplementasikan di empat lokasi.

Perluasan di Seluruh Indonesia Timur
Dari basis awalnya di Biak, PLKL telah dengan cepat memperluas
jangkauan geografisnya. Organisasi itu baik secara langsung
maupun secara kolaboratif telah mengelola aneka projek di lima
daerah di Indonesia timur – Kepulauan Padaido, Teluk Tanah Merah,
Kepulauan Kei, Kepulauan Raja Ampat, dan Sausapor ABun –
maupun yang baru saja ini dimulai sebuah projek di Timor Leste.

Teluk Tanah Merah, Papua: Teluk Tanah Merah di Jayapura, Papua,
merupakan kawasan kedua di mana PLKL mengimplementasikan
berbagai model pengelolaan laut berbasis komunitas dan pendidikan
lingkungannya. Sejumlah LMMA dibentuk di beberapa desa di
Tablasupa, Tablanusa, dan Demoi pada tahun 2004, yang dikelola
oleh Sekretariat Program PLKL dan Universitas Cenderawasih dalam
kemitraan dengan Lembaga Adat Kampung, sebuah kelompok
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adat desa; dan sejak itu telah berkembang mencakup empat lokasi
konservasi, maupun enam projek pendidikan lingkungna.

Pemetaan partisipatif: Dalam perjalanan waktu, berbagai komunitas
telah mengembangkan bidang-bidang keahlian yang spesifik, dan
telah berbagi aneka pendekatan inovatif dalam jaringan kerja LMMA.
Sebagai contoh, lokasi projek di Padaido dan Meos Manguandi,
memprioritaskan pemetaan aneka sumber daya laut mereka sebagai
tanggapan terhadap tekanan eksternal atas aneka sumber daya
mereka. Risiko tertinggi terhadap berbagai komunitas ini beerasal
dari sejumlah otoritas pemerintah daerah yang menerbitkan ijin-ijin
kepada berbagai perusahaan perikanan komersial nasional dan
internasional untuk beroperasi di kawasan laut mereka, termasuk
lahan penangkapan ikan tradisional mereka. Hal ini mengantar
pada kurangnya ketersediaan ikan, dan melibatkan berbagai teknik
penangkapan ikan seperti penggunaan bahan peledak dan bahan
kimia, yang mengakibatkan kerusakan serius terhadap banyak
terumbu karang.

Kepulauan Kei, Kepulauan Maluku Tenggara: Kepulauan Kei,
yang terletak di bagian tenggara dari Kepulauan Maluku, telah
menyaksikan didirikannya sebuah LMMA. Sejumlah program PLKL
di kawasan ini terpusat di desa Rutong di sub – distrik Teluk Ambon
yakni Baquala, Kota Ambon. LMMA di kawasan ini pertama kali
diimplementasikan oleh komunitas setempat dalam kemitraan
dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelauatan pada Universitas
Patimura dan Yayasan Paparisa, sebuah LSM lokal di tahun 2004.
Terdapat juga tiga projek pendidikan yang sekarang sedang
ditangani.
Sausapur Abun, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat: Pada tahun 2009,
PLKL bermitra dengan the Nature Conservancy untuk pekerjaannya
di Inisiatif Segitiga Terumbu Karang untuk melaksanakanprogram
pendidikan lingkungan dan konservasi di Kepulauan Raja Ampat,
di Papua Barat. Sekarang program ini mencakup enam LMAA dan
sejumlah projekdi enam sekolah desa. WWF – Indonesia dan PLKL
secara kolaboratif mengelola 14 projek di Sausapur Abun, di pantai
utara Semenanjung Kepala Burung Papua Barat. Pada tahun 2010,
WWF meminta dukungan yayasan itu untuk memperkenalkan
model LMMA di Jamursba Medi, lokasi dari salah satu kawasan
terbesar bertelurnya penyu laut berpungungg kulit di dunia.

Sejak tahun 2003, desa-desa di kepulauan Padaido telah
menggunakan pemetaan GPS untuk melawan berbagai tekanan
ini di LMMA mereka. Peta-peta telah memungkinkan berbagai
komunitas untuk mengevaluasi jangkauan kerusakan terhadap
terumbu karang dan untuk membangkitkan kesadaran di antara
para penduduk desa tentang batas-batas LMMA tersebut. Prose situ
telah melibatkan berbagai pemerintah desa dan sub-distrik sebagai
sekutu aktif dalam konservasi dengan menyetujui peta-peta itu
begitu selesai dibuat, sementara berbagai ijin penangkapan ikan
telah diberikan kepada masyarakat setempat oleh Departemen
Perikanan. Sebuah stasiun radio lokal – Radio Republik Indonesia
– juga telah membantu mendidik berbagai komunitas perikanan
ini tentang hak-hak pemanenan mereka. Berbaga komunitas pulau
Padaido sekarang sudah mahir menggunakan GPS untuk pemetaan,
dan telah menjadi terkenal sebagai para ‘pembuat peta komunitas’.

Timor Leste: Akhirnya, pada akhir tahun 2011, dengan dukungan
dari Conservation International (CI), dan the Coral Triangle Support
Partnership, yayasan itu memperluas pekerjaannya kepada sebuah
komunitas di Timor Leste. Sejumlah loka karya telah diberikan
dalam perencanaan program, pengelolaan program, pemetaan,
pemantauan biologis, pengumpulan dan analisis data CPUE, dan
pengumpulan data sosioekonomis.

Alat-alat Pengumpul Ikan: Kelompok konservasi Teluk Tanah
Merah sendiri telah menjadi mahir dalam mengembangkan alatalat pengumpul ikan. Alat-alat ini menyerupai pelampung yang
ditempatkan di sepanjang pinggiran kawasan penangkapan ikan
tradisional untuk menarik berbagai spesies ikan, dan juga berfungsi
sebagai penanda batas-batas penangkapan ikan. Alat-alat ini dibuat
dengan menggunakan berbagai bahal lokalyang 60% - 70% dapat
didaur ulang. Karet dari ban bekas (denga harga rata-rata USD
30) telah digunakan sebagai pengganti tali-tali nilon yang mahal
(yang harganya USD 200 – 300). Alat-alat ini telahmenjadi sumber
pemasukan pendapatan bagi para nelayan di sejumlah komunitas
Teluk Tanah Merah.

PLKL telah mampu menjamin suatu kapasitas manajemen tingkat
tinggi di seluruh lokasi kerjanya melalui saling bertukar pengetahuan
di antara sesama mitra. Berbagai loka karyanya telah melibatkan
lebih dari 1,500 peserta sejak tahun 2003, sehingga para praktisi
konservasi bisa belajar dari aneka contoh sukses dari berbagai
inisiatif lain di Indonesia timur, dan menerima pelatihan tentang
berbagai teknik manajemen dan konservasi. Tercakup di sini antara
lain pelatihan tentang Manajemen Adaptif Berbasis Komunitas,
suatu komponen kunci dari pendekatan LMMA terhadap konservasi.
Berbagai teknik untuk pemantauan biologis telah mencakup
dilakukannya survei foto- transekt, sementara pelatihan juga telah
difokuskan pada berbagai upaya pemantauan sosio ekonomis dan
pengembangan aneka modul pendidikan lingkungan bagi sekolah
dasar.

Pemanenan berbagai spesies laut bernilai tinggi secara
berkelanjutan: Sementara itu, komunitas Tanimbar Kei dan Ohoiren,
yang berbasis di Kepulauan Maluku, telah menjadi terkenal atas
kesuksesan mereka dalam memanen mentimun laut dan siput laut
Trochus yang besar dengan memperkenalkan kembali berbagai
adat penggunaan sumber daya sasi, dan dengan menanam banyak
deretan rumput laut untuk menarik spesies yang bernilai tinggi ini.

Berbagai inovasi dan teknologi yang sesuai dengan
kondisi setempat
Di luar diciptakannya berbagai Kawasan Laut yang Dikelola secara
Lokal, PLKL terus memainkan peran yang penting dalam membantu
mengembangkan kapasitas berbagai badan manajemen lokal
dan mengimplementasikan aneka pendekatan inovatif terhadap
konservasi.

Pada bulan Maret – April 2010, suatu wisata pertukaran pengetahuan
yang melibatkan tiga lokasi projek konservasi unggulan ini, dari
Meos Manguandi dan Padaido, Teluk Tanah Merah, dan Tanimbar
Kei dan Ohoiren. Masing-masing kelompok membagikan
8

pengetahuan mereka masing-masing yang berbasis komunitas
tentang pemetaan, pembuatan alat-alat pengumpulan ikan,
dan pembudidayaan mentimun laut secara berkelanjutan. PLKL
selanjutnya memfokuskan pada ketiga kelompok ini sebagai Pusat
Pembelajaran utnuk penyebarluasan dari berbagai praktik ini, dan
untuk memfasilitasi masuknya berbagai komunitas baru ke dalam
jaringan kerja LMMA Indonesia:

Komunitas Kapatcol mengkhususkan sebuah pulau kecil, Fayalpop,
sebagai lokasi bagi LMMA mereka. Pulau ini dikelelingi oleh lahan
rumput laut, terumbu karang, dan kawasan berpasir. Sebuah survei
biologi yang dilakukan oleh TNC bersama dengan masyarakat
setempat menemukan bahwa ekosistem pulau ini merupakan
habitat yang penting bagi sejumlah spesies lobster, trochus,
mentimun laut, dan ikan.

1.

Komunitas itu telah mengkhususkan 20 kilometer persegi sebagai
zona terlindungi, dan 40 kilometer persegi sebagai zona dengan
pemanfaatan terbatas. Sedang kawasan laut sisanya di luar kedua
zona itu merupakan kawasan penangkapan ikan terbuka. Selama
fase pertama implementasi LMMA tersebut, zona pemanfaatan
terbatas ditutup selama tiga tahun.

2.
3.

Tanimbar Kei, Maluku Tenggara: Pusat Pembelajaran untuk
pengelolaan berbagai sumber daya laut sesuai sasi tradisional
Meos Manguandi, Biak, Papua: Pusat Pembelajaran untuk
pemetaan partisipatif
Teluk Tanah Merah, Jayapura, Papua: Pusat Pembelajaran untuk
alat-alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Modul-modul pendidikan lingkungan yang dibuat khusus

Komunitas Lilinta, sebaliknya, menyatakan bahwa 14 kilometer
persegi sebagai zona terlindungi, dan 40 kilometer persegi untuk
zona pemanfaatan terbatas; dan ini dinyatakan tertutup selama
dua tahun. Desa Biga menetapkan kawasan LMMA yang lebih kecil,
dengan 10 kilometer persegi dinyatakan sebagai zona terlindungi,
dan 20 kilometer persegi untuk zona pemanfaatan terbatas. Serupa
dengan Kapatcol, zona pemanfaatan terbatas dinyatakan tertutup
selama tiga tahun untuk tahap pertama. Desa Gamta dan Magey,
akhirnya menetapkan suatu LMMA bersama, yang mencakup
kawasan sumber daya laut mereka bersama. Mereka menyisihkan
15 km2 sebagai zona pemanfaatan terbatas dan 30 km2 untuk
pemanfaatan terbatas, yang ditutup selama tiga tahun.

Program pendidikan lingkungan PLKL juga telah dikenal sebagai
suatu inovasi dalam konservasi. Kurikulim yang dikembangkan oleh
yayasan tersebut serta para guru di sekolah dasar Tablasupa di Teluk
Tanah Merah telah dipilih sebagai ‘praktik terbaik’ untuk sebelas
provinsi Indonesia timur oleh Kantor Pendukung Bank Dunia untuk
Indonesia Timur (SOfEI, Support Office for Eastern Indonesia). Hal ini
telah mendorong para guru dari berbagai kawasan terpencil untuk
mengkompilasikan dan membuat berbagai bahan pendidikan
lingkungan mereka sendiri di sekolah-sekolah mereka, dan telah
mengantar kepada berbagai undangan dari sejumlah otoritas
pemerintah daerah di Indonesia timur untuk mempresentasikan
aneka model program pendidikan lingkungan mereka.

Dalam kasus Gamta dan Magey, kedua desa itu memutuskan untuk
mengimplementasikan bentuk peraturan agama dan adat sasi.
PLKL dan beberapa organisasi mitranya peka terhadap berbagai
perbedaan dalam sensibilitas budaya setempat; berbagai bentuk
sasi digunakan tergantung pada kekuatan masing-masing dari adat
atau keyakinan religius. Karena sebagian besar komunitas Gamta
muslim, upacara sasi religius mereka dilakukan berdasar keyakinan
Islam, sementara komunitas Magey melaksanakannya menurut
kepercayaan Kristen mereka. Kedua komunitas itu saling berbagi
upacara sasi adat, yang dilakukan oleh para pemimpin tradisional.

Mendirikan LMMA: lima studi kasus
Proses pembuatan suatu Kawasan Laut yang Dikelola secara Lokal
(LMMA, Locally Managed Marine Areas) digambarkan oleh kasus dari
lima desa di Pulau Misool, di Raja Ampat, selama tahun 2007. PLKL
dan the Nature Conservancy memfasilitasi pembentukan LMMA
dalam kemitraan dengan komunitas desa Kapatcol, Lilinta, Biga,
Gamta, dan Magey. Setiap desa memutuskan untuk menyisihkan
paling tidak 10 sampai 40 kilometer persegi kawasan laut untuk
berfungsi sebagai zona yang ‘terlindungi’ atau ‘terbatas’; zonazona tersebut saat ini masih ada di sana. Beberapa spesies seperti
mentimun laut, Trochus, lobster, dan ikan herbivora dilindungi
di dalam zona-zona ini untuk beberapa musim yang dinyatakan
sebagai terbuka dan tertutup. Masyarakat setempat hanya dapat
memanen spesies-spesies itu dalam zona penggunaan terbatas,
yang berbatasan dengan zona yang dilindungi, dan di dalam
kawasan penangkapan ikan terbuka. Mereka juga hanya memanen
setelah dilakukan sejumlah aktivitas pemantauan oleh para anggota
komunitas untuk memastikan bahwa ukuran dan kepadatan spesies
itu telah memenuhi nilai ekonomi yang tertinggi. Para anggota
komunitas itu sendiri melakukan pemantauan sekali setiap tiga
bulan. Bila hasil pemantauan menunjukkan bahwa spesies-spesies
itu telah siap dipanen, para penduduk setempat melakukan suatu
rapat komunitas, yang difasilitasioleh kelompok konservasi desa,
dalam kesempatan mana mereka mendiskusikan kapan memanen
serta bagaimana memasarkan tangkapan mereka.

Berbagai pengalaman yang berbeda dari desa-desa di pulau Misool
menunjukkan bahwa implementasi LMMA sangat bersifat individual,
dan dibiarkan sepenuhnya menurut keputusan komunitas lokal
yang bersangkutan. Sementara berbagai kelompok mengikuti
aneka pedoman umum LMMA dalam menentukan zona terlindungi
dan zona pemanfaatan terbatas, legitimasi peraturan ini terletak
dalam relevansi kultural mereka. Pendekatan Pengelolaan Adaptif
Berbasis – Komunitas memastikan bahwa masyarakat stempat
merupakan hakim terakhir yang menentukan implementasi LMMA.
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Dampak

DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI

spesies penting sepenuhnya dilindungi dari aktivitas manusia apa
pun. Di banyak lokasi, pendekatan tanpa pengambilan sama sekali
itu telah menghasilkan keanekaragaman spesies yang lebih tinggi.
Di komunitas Ohoiran, di pulau Kei, misalnya, banyaknya spesies
mentimun laut telah meningkat dari dua menjadi enam sejak
diperkenalkannya zona-zona sasi tanpa pengambilan sama sekali
itu.

Berbagai inisiatif PLKL telah cukup besar meningkatkan
keanekaragaman hayati biologi kelautan di berbagai lokasi LMMAnya. Zona terlindungi dan zona dengan pemanfaatan terbatas
memungkin sejumlah spesies penting untuk mengalami regenerasi,
dan di sejumlah kasus, memungkingkan beberapa spesies tertentu
yang terancam punah kembali ke suatu kawasan. Hal ini telah menjadi
kasus pada beberapa lokasi, di mana bukti telah menunjukkan
bukti peningkatan kepadatan dan keanekaragaman spesies yang
lebih besar. Berbagai peraturan perikanan yang berkelanjutan telah
berarti bahwa cadangan ikan tetap berada pada tingkat yang sehat.
Hal ini dibuktikan dengan tangkapan tercatat yang lebih tinggi untuk
para nelayan lokal. Larangan terhadap praktik-praktik penangkapan
ikan destruktif juga berarti bahwa integritas ekologis dari kawasankawasan LMMA sebagai keseluruhan mengalami perbaikan luas,
sebagaimana yang diukur dengan kesehatan terumbu karang yang
lebih baik. Berbagai inisiatif pendidikan lingkungan dan upaya
membangkitkan kesadaran masyarakat mendukung pekerjaan PLKL
dalam konservasi.

Pemantauan ekologis dan ekonomis
Bukti kuat itu juga didukung pengumpulan data ilmiah yang banyak.
Data garis dasar dikumpulkan di seluruh lokasi untuk mengukur
dampak dari berbagai LMMA itu. Pemantauan melibatkan para
relawan, yang telah mencatat terlihatnya sejumlah spesies penting
untuk mengukur dampak pengelolaan laut yang ditargetkan di
lokasi mereka. Data sosioekonomis telah dikumpulkan untuk
mengkompilasikan berbagai profil luas dari populasi target dan
mengkaji hasil ekonomi dari pengelolaan sumber daya berbasis
komunitas itu. Data Tangkapan Per Satuan Usana (CPUE, Catch
Per Unit Effort) telah dikumpulkan per setengah tahun dengan
periode empat belas hari di sembilan desa sejak 2008. Angkaangka ini memberikan bukti dari berbagai dampak positif bagi
konservasi maupun pengurangan kemiskinan. Data pemantauan
telah menunjukkan jumlah banyak siput laut Trochus di berbagai
komunitas pulau Kei, suatu spesies indikator penting bagi kesehatan
lingkungan.

Manfaat konservasi yang tampak jelas dari zona di mana
tidak boleh ada pemanenan
Berbagai dampak keanekaragaman hayati tampak bervariasi
tergantung pada tipe LMMA yang telah dibentuk. Di sejumlah kasus,
ada berbagai kawasan sasi yang penuh di mana tidak boleh ada
pengambilan sama sekali; dan kawasan ini bisa mencakup wilayah
yang luas sekali dari terumbu karang, sehingga keanekaragaman
tingkat tinggi bisa berkembang. Sebagai contoh, di komunitas
Tablanusu, di Teluk Tanah Merah, tujuh kilometer persegi terumbu
karang telah dikelola sebagai zona sasi tanpa pengambilan
sama sekali. Sejumlah komunitas di kepulauan Padaido telah
menetapkan satu zona tanpa pengambilan sama sekali sebagai
seluas seratus hektar. Di berbagai kawasan tersebut, sejumlah

Beberapa lokasi lain telah memperlihatkan peningkatan signifikan
pada penutupan terumbu karang. Data serial yang dikumpulkan
tahun 2000, 2005, dan 2010 tentang tutupan terumbu karang
di Meos Manguandi telah menunjukkan peningkatan perbaikan
kesehatan terumbu karang. Sejumlah hasil serupa juga terlihat di
pulau Auki, di mana penciptaan tiga MPA antara tahun 2002 dan
2007 telah memungkinkan terumbu karang pulih secara substansial
dari keadaan buruk mereka sebelum tahun 2010.
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Pendidikan lingkungan mendukung konservasi

PLKL juga telah bekerja dengan Universitas Cenderawasih dan
Akademi Perikanan di Biak untuk mengembangkan Program
Asistensi Lokasi LMMA. Hal ini memungkinkan para mahasiswa untuk
melakukan sebagian dari studi mereka di berbagai lokasi LMMA.
Sampai saat ini, 45 mahasiswa telah didukung untuk berpartisipasi
dalam berbagai aktivitas seperti pemantauan biologi dan aneka
studi CPUE. Inisiatif ini telah membantu Universitas Cenderawasih
dalam upayanya mendirikan Pusat Studi Kelautan Terapan miliknya,
yang bertujuan melengkapi suatu generasi baru para mahasiswa
agar bisa memainkan peran dalam pengelolaan LMMA di Indonesia.

Pendidikan lingkungan telah melengkapi berbagai aktivitas PLKL
dengan membangkitkan kesadaran terhadap berbagai spesies
penting di kalangan para murid sekolah dasar. Serupa denga
penciptaan LMMA, berbagai modul pendidikan lingkungan ini
juga dibuat dengan sangat individual, dengan fokus pada spesies
dengan arti penting tertinggi bagi masyarakat setempat. Tabel
di bawah ini menunjukkan macam-macam modul yang sejauh ini
telah dikembangkan dalam kemitraan dengan para guru sekolah
dasar. Keberhasilan program ini telah mengantar pada diadopsinya
modul-modul itu oleh sejumlah otoritas pemerintah daerah.

Tabel 1: Program Pendidikan Lingkungan
Bidang Fokus

Teluk Tanah Merah,
Jayapura, Papua

Biak, Papua

Raja Ampat Islands

Sausapor Abun

Kepulauan Kei,
Kepulauan Maluku
Tenggara

Nama Sekolah

Topik modul pembelajaran

1

SD YPK Tablasupa

Ekosistem Terumbu Karang di Serve Bo

2

SD YPK Tablanusu

Ekosistem Pesisir Tablanusu

3

SD YPK Demoikisi

Konservasi Mentimun Laut di Sombiyei

4

SD Inpress Depapre

Konservasi Sungai Orupre

5

SD YPK Kantumilena

Penyu

6

SD YPK Meukisi

Ekosistem Rumput Laut di Tobesikana, Meukisi

7

SD YPK Urfu

Fauna di Hutan Mangrove di Afyufndi dan Wabudi

8

SD YPK Sbruria

Tambang Batu Gamping di Karyendi, Desa Ambroben

9

SD YPK Opiaref

Ekosistem Pantai Yenbemawa, Desa Opiaref

10

SD YPK Ibdi

Flora di Hutan Mangrove di Neer Inggambras, Desa Ibdi

11

SD YPK Saba

Konservasi Sagu di Desa Sundey

12

SD Inpress Sundey

Hutan Agathis di Desa Sundey

13

SD Negeri Fafanlap

Konservasi Trochus

14

SD Negeri Harapan Jaya

Lobster di pulau Jaganan, desa Harapan Jaya

15

SD YPK Tomolol

Potensi Mentimun Laut di Mabel, Tomolol

16

SD Negeri Lilinta

Ekosistem Mangrove di Wafilol, desa Lilinta

17

SD YPK Deer

Ekosistem Rumput Laut di Yenyar, desa Deer

18

SD YPK Dibalal

Terumbu Karang di pulau Jailolo, desa Dibalal

19

SD Negeri Waibem

Mentimun Laut

20

SD YPK Kwor

Tanaman Keladi

21

SD YPK Werbes

Ekosistem Mangrove

22

SD YPK Werur

Terumbu Karang di Pulau Dua

23

SD YPK Saubeba

Penyu

24

SD Inpress Sausapor

Terumbu Karang di Pantai Oran, Sausapor

25

SD Nasional Katolik Ohoiren

Konservasi Mentimun Laut di Loontawod

26

SD Kristen Ohoira

Hawear (sasi) di desa Ohoira

27

SD Kristen Tanimbar Kei

Trochus

Sumber: Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut
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DAMPAK SOSIOEKONOMIS

DAMPAK KEBIJAKAN

Saling berbagi manfaat dari pengelolaan yang
berkelanjutan

Sejak tahun 2002, yayasan itu telah mendampingi berbagai
komunitas dalam menyusun aneka peraturan bagi pengelolaan
sumber daya. Mereka mendapatkan status hukum oleh otoritas
pemerintah sub-distrik, memperkuat kaitan kelembagaan di antara
berbagai inisiatif LMMA dengan kebijakan pemerintah daerah.
PLKL telah membantu aneka komunitas untuk memenuhi berbagai
standar persyaratan bagi regulasi sumber daya, dengan dukungan
legal dari departemen hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa
Timur. Grafik di bawah ini menunjukkan banyaknya lokasi yang saat
ini dengan atau tanpa regulasi sumber daya: sebelas lokasi sejauh
ini telah menggunakan berbagai regulasi yang diakui oleh otoritas
pemerintah. Proses-proses ini juga telah melibatkan pengakuan
legal atas berbagai peta sumberdaya yang dibuat oleh berbagai
projek LMMA.

Keuntungan dari perikanan sering kali dibagikan secara merata
di antara berbagai komunitas yang menjadi pesertanya. Sebagai
contoh, desa Ohoiren di kepulauan Kei membuka kawasan laut
mereka untuk memanen mentimun laut setelah ditutup selama
10 bulan. Panenan itu kemudian dijual melalui suatu proses lelang
terbuka, dan keuntungan diabgikan di antara para pemangku
kepentingan yang utama dalam inisiatif itu: 70% dari hasil
pemasukan diberikan kepada gereja setempat yang memainkan
peran utama dalam pembentukan rencana konservasi desa itu,
dengan 10% untuk pemerintah desa, dan 10% untuk kelompok
konservasi tersebut.
Sejak tahun 2010, PLKL telah membantu berbagai komunitas
untuk mengembangkan aneka projek mata pencaharian
alternatif di berbagai lokasi LMMA, sebagai tanggapan terhadap
permintaan mereka untuk membantu menganekaragamkan
basis pendapatan mereka. Program mata pencaharian alternatif
PLKL membantu mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan
untuk mendukung para anggota komunitas selama masa-masa
penutupan zona dengan pemanfaatan terbatas. Kelompok itu
telah mengembangkan suatu program pelatihan komunitas untuk
mengkaji kelayakan berbagai projek mata pencaharian alternatif
dan untuk mengimplementasikannya. Sampai saat ini, hal ini telah
dilakukan di empat lokasi, namun masih dalam tahap percontohan.

Praktik PLKL untuk membuat regulasi sumber daya bersama dengan
berbagai kelompok lokal juga telah mendapatkan pengakuan
regional yang signifikan. Pada tahun 2009, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah di Maluku mengundang yayasan itu untuk
membagikan berbagai model dan pendekatan mereka untuk
pengelolaan sumber daya alam dengan bermacam komunitas
pulau kecil. Sebuah loka karya dilakukan dengan dukungan dari
UNDP Indonesia sehingga PLKL dapat membagikan berbagai
pengalamannya dengan proses-proses ini dengan para wakil dari
pulau-pulau kecil.

Gambar 3: Penyusunan Rencana Pengeloaan Zona Pesisir
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Keberlanjutan

KEBERLANJUTAN

menggalang pendapatan melalui penjualan berbagai macam
kerajinan tangan artisik yang berkaitan dengan aneka aktivitas
konservasi mereka. Sebelas lokasi telah mampu menghasilkan
sampai USD 100 – 200 per bulan dari penjualan aneka tas, gantungan
kunci, kaos oblong, maupun berbagai produk lain. Sejumlah lokasi
lain juga telah mengambil keputusan untuk menanamkan kembali
sebagian pendapatan mereka dari panenan laut ke dalam sejumlah
aktivitas LMMA.

Untuk menjamin berlanjutnya berbagai dampak dari inisiatif
PLKL di Indonesia timur, berbagai strategi telah difokuskan untuk
meningkatkan keberlanjutan baik berbagai lokasi LMMA itu sendiri
maupun jaringan kerja LMMA Indonesia sebagai satu kesatuan.
Dalam kategori pertama, diversifikasi pendapatan lokal melalui
usaha bersama yang berkelanjutan, pembangunan kapasitas dengan
berbagai kelompok konservasi lokal, dan pendidikan lingkungan di
sekolah-sekolah telah menjadi taktik utama yang digunakan sampai
saat ini.

Membangun kapasitas pengelolaan pada tingkat akar
rumput
Suatu komponen penting dari konservasi berbasis komunitas
adalah pembangunan kapasitas. Dengan memanfaatkan perannya
dalam Jaringan Kerja LMMA yang lebih luas di Pasifik, PLKL telah
memberikan pelatihan tentang berbagai isu konservasi, termasuk
pengelolaan kawasan laut, pemantauan keanekaragaman hayati,
berbagai isu pemerintahan, dan berbagai skema untuk menghasilkan
pemasukan. Pendekatan ini telah menempatkan berbagai
kelompok konservasi tingkat desa pada pusat dari pekerjaan itu,
dengan menjamin bahwa mereka mampu mendapatkan kontrol
sepenuhnya atas berbagai program LMMA dalam jangka panjang.

Sementara itu, jaringan kerja LMMA mengandalkan pada portfolio
donor yang teriversifikasi agar bisa mendanai berbagai programnya
yang berkala besar. Perencanaan anggaran jangka panjang telah
dlakukan pada kedua tingkatan itu untuk mengidentifikasi berbagai
kebutuhan sumber daya utama maupun celah perbedaan dalam
pendanaan dewasa ini.

Memberikan nilai tambah pada pemanenan sumber daya
yang berkelanjutan
PLKL telah mendorong diperkenalkannya sejumlah ‘eco-enterprise’
berskala kecil di berbagai lokasi LMMA agar dapat meningkatkan
pendapatan lokal yang berasal dari aneka sumber daya alam
selama masa-masa penutupan penangkapan ikan. Pada tahun 2007,
sebuah loka karya diselenggarakan bersama dengan Jaringan Kerja
Konservasi Komunitas, yang dihadiri oleh enam puluh peserta yang
mewakili dua puluh lokasi. Tujuan dari program ‘eco-enterprise’
ini adalah untuk memperkuat pendanaan dari aneka aktivitas
konservasi komunitas.
Pada tahun 2010, program itu menyediakan modal benih bagi
empat komunitas di Meos Mangguandi untuk mulai memproses
ikan asin dan minyak kelapa. Selain itu, sejumlah lokasi telah mampu
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Sejalan dengan terlibatnya sejumlah mahasiswa universitas, PLKL
telah mampu menjamin bahwa sumber daya manusia setempat
sudah tersedia agar dapat menjaga keberlanjutan dari dampakdampaknya dalam perjalanan waktu, sementara program pendidikan
lingkungannya telah mengambil pendekatan dari bawah ke atas
untuk mengubah berbagai sikap terhadap penggunaan sumber
daya laut di seluruh wilayah Indonesia timur.

Mendapatkan kesehatan finansial jangka panjang bagi
jaringan kerja itu
Jaringan kerja LMMA Indonesia telah mendiversifikasikan basis
donornya dengan membawa masuk sejumlah pendonor baru.
Jaringan kerja itu juga telah membentuk suatu program sumbangan
atau ‘jaring pengaman’. Hal ini dilakukan dengan pembayaran atas
berbagai projek di mana para staf PLKL bertindak sebagai konsultan,
seperti dalam kolaborasi dengan TNC dan WWF masing-masing di
Raja Ampat dan Sausapur Abun. Dana sumbangan ini digunakan
untuk melengkapi pendanaan jaringan kerja itu bagi operasinya.

MITRA
Yayasan itu telah berkolaborasi dengan beraneka macam
pemangku kepentingan dan organisasi dalam mengintroduksikan
dan mengimplementasikan aneka pendekatan LMMA. Para mitra ini
mencakup: Departemen Pendidikan di Jayapura, Papua; COREMAP,
Biak, Papua; TNC Raja Ampat, Sorong, Papua; WWF Kepala Burung,
Sorong, Papua; Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua; CTSP
Indonesia; CTSP Timor Leste; Rai Consolodia, Dili, Timor Leste; Pescas
(Kantor Direktorat Jenderal Perikanan dan Akuakultur), Timor Leste;
dan Jaringan Kerja LMMA.
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