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1. PENDAHULUAN 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut;  ke 
arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, 
yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, 
dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang 
masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti 
sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan 
manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 
1976; Dahuri et al, 2001).  Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum 
Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan 
sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling 
berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi 
dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk 
kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. 

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan 
gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi 
terjadi di wilayah ini.  Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, 
pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan 
tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir 
seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.  Tekanan 
yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan 
menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah 
pesisir. 

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian 
terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola sumberdaya 
wilayah pesisir.  Dewasa ini, pengelolaan wilayah pesisir terpadu 
disinyallir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif 
dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian sumberdaya dan 
pemanfaatan ekonomi sumberdaya tersebut.  Namun demikian, hal ini 
tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain 
yang lebih aplikatif (applicable) dan adaptif (acceptable).  Salah satu 
bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan 
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efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis 
masyarakat (community based management). 

2. PENGERTIAN CBM/PBM 

Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun 
kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan 
dalam hal-hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam 
praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya.  Oleh karena itu, dalam proses 
pengelolaan sumberdaya perlu memperhatikan masyarakat dan 
kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek maupun objek 
pengelolaan tersebut.  Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga 
kondisi fisik dan alamiah dari sumberdaya, proses pengelolaannya 
diharapkan dapat menjadi lebih padu, lancar dan efektif serta diterima 
oleh masyarakat setempat.  Pernahkah kita berpikir bahwa kitalah orang 
yang sangat tergantung pada kondisi alam di sekitar kita ? Pernahkah kita 
berpikir bahwa kita sangat membutuhkan air yang notabene sangat 
tergantung pada keadaan hutan di sekitar kita ? Lalu bagaimana keadaan 
hutan di sekitar, pernahkah kita berpikir bahwa hutan tersebut adalah 
milik kita, sehingga harus kita kelola agar terjaga kelestariannya ? 
Pernahkah kita dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan 
sumberdaya alam di sekitar kita ?  

Proses pengelolaan sumberdaya ada baiknya dilakukan dengan lebih 
memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya 
dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola.  
Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia 
dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta 
unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki 
perbedaan disamping kesamaan.  Dengan demikian, strategi pengelolaan 
pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi 
setempat.  Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma 
yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat 
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.   

Segenap gambaran wacana tersebut di atas secara umum memberikan 
cermin bagaimana sebuah pengelolaan yang melibatkan unsur masyarakat 
cukup penting untuk dikaji dan diujicobakan.  Peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan ini lebih dikenal dengan istilah pengelolaan berbasis 
masyarakat (PBM) atau community based management (CBM). 

Menurut Carter (1996) Community-Based Resource Management  
(CBRM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai 
pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan 
keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di 
suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi-organisasi dalam 
masyarakat di daerah tersebut.  Selanjutnya dikatakan bahwa dalam 
sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung 
jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang 
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dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, 
tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu  pula  yang  membuat 
keputusan demi kesejahteraannya.   

Definisi PBM berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berbasis 
Masyarakat (COREMAP-LIPI, 1997) adalah sistem pengelolaan 
sumberdaya (terumbu karang) terpadu yang perumusan dan 
perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up 
approach) berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk 
kepentingan masyarakat. 

Sedangkan Nikijuluw (2002) mendefinisikan PBM sebagai suatu proses 
pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada 
masyarakat untuk mengelola sumberdayanya (dalam bukunya Nikijuluw 
lebih menitikberatkan pada pengelolaan perikanan) sendiri dengan 
terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta 
aspirasinya.  Lebih lanjut Nikijuluw (2002) mengemukakan bahwa PBM 
menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga 
mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan 
berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat 
(PBM/CBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu 
tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif 
dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya.  
Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, 
pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. 

3. PERKEMBANGAN DAN CONTOH-CONTOH BENTUK 
PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DI 
INDONESIA 

3.1. Perkembangan Bentuk Pengelolaan Berbasis Masyarakat 

Sejarah pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir berbasis 
masyarakat (Community Based Management, CBM) sebenarnya telah ada 
sejak jaman dahulu, dimana dimana nenek moyang mulai memanfaatkan 
sumberdaya alam tersebut untuk menunjang kehidupannya.  Pengelolaan 
sumberdaya alam pada waktu itu masih bersifat lokal dan masih 
sederhana, dimana struktur masyarakat dan aktivitasnya masih sederhana 
dan juga belum banyak dicampuri oleh pihak luar.  Proses-proses 
pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan sampai pada penerapan sanksi hukum, dilakukan secara 
bersama oleh masyarakat.   

Kemudian pada tahun 1996, Carter mulai mengembangkan konsep 
pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir berbasis masyarakat 
tersebut.  Oleh Carter (1996) dikemukakan bahwa konsep pengelolaan 
wilayah pesisir berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif yaitu; 
(1) mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan 
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sumberdaya alam; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal 
bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan 
efisiensi secara ekonomis maupun teknis; (5) responsif dan adaptif 
terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) mampu 
menumbuhkan stabilitas dan komitmen; serta (7) masyarakat lokal 
termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan.  

Namun demikian, dalam perkembangannya konsep pengelolaan berbasis 
masyarakat (CBM) mengalami perubahan dengan dikembangkannya  satu 
konsep yang disebut “Co-Management”.  Dalam konsep “Co-
Management” ini pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya melibatkan 
unsur masyarakat lokal saja tapi juga melibatkan unsur pemerintah.  Hal 
tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya tumpang tindih kepentingan 
pemanfaatan di wilayah pesisir dan lautan.   

Peluang pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat di Indonesia 
sangat besar mengingat di  beberapa lokasi sesungguhnya sudah 
ditemukan praktek-praktek pengelolaan  sumberdaya alam berbasis 
masyarakat, walaupun masih murni oleh masyarakat, seperti  di  
Kepulauan  Maluku,  Sulawesi,  Bali  dan  lain sebagainya.    Perlu 
ditegaskan bahwa  dalam konsep Co-Management, masyarakat lokal 
merupakan salah satu kunci dari  pengelolaan sumberdaya alam, sehingga 
praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam  yang masih murni oleh 
masyarakat (CBM) menjadi embrio  dari  penerapan  konsep  Co-
Management  tersebut.   Bahkan  secara  lebih  tegas  Gawell  (1984)  
dalam  White  et al (1994)  menyatakan  bahwa  tidak ada  pengelolaan  
sumberdaya  alam  yang  berhasil  (dalam studi  Gawell  adalah  ekosistem 
terumbu  karang)  tanpa  melibatkan  masyarakat  lokal  sebagai pengguna 
(the users) dari sumberdaya alam tersebut.   

Selanjutnya Pomeroy and Williams (1994) menyatakan bahwa penerapan 
Co-Management  akan  berbeda-beda dan tergantung pada kondisi 
spesifik lokasi, maka Co-management hendaknya tidak dipandang sebagai 
strategi tunggal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dari 
pengelolaan perikanan/sumberdaya.  Tetapi lebih dipandang sebagai 
alternatif pengelolaan yang sesuai untuk situasi dan lokasi tertentu.  
Penerapan Co-management yang baik dan sukses memerlukan waktu, 
biaya dan upaya bertahun-tahun. 

Pomeroy dan Williams (1994) mengemukakan sembilan kunci  kesuksesan  
dari  model  Co-Management, yaitu (i) batas-batas wilayah yang jelas 
terdefinisi, (ii) kejelasan keanggotaan, (iii) keterikatan dalam kelompok, 
(iv) manfaat  harus lebih besar dari biaya, (v) pengelolaan yang sederhana, 
(vi) legalisasi dari pengelolaan, (vii) kerjasama dan kepemimpinan dalam  
masyarakat, (viii) desentralisasi  dan pendelegasian wewenang, serta (ix) 
koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.   
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Hal ini jelas menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat 
dalam pengelolaan sumberdaya seoptimal mungkin harus seimbang, 
terkoordinasi dan tersinkronisasi.  Hal ini penting dilakukan mengingat 
pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan 
terhadap masyarakat, termasuk mendukung pengelolaan sumberdaya 
demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.  Di sisi 
lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperanserta 
untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya. 

3.2. Contoh-Contoh Bentuk Pengelolaan Berbasis Masyarakat 

Indonesia mempunyai ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar 
seantero nusantara, dari sabang sampai merauke.  Fenomena kebhinekaan 
tersebut memberikan ragam bentuk pengelolaan sumberdaya, tetapi 
tujuan utama pengelolaannya relatif sama, yaitu mengelola sumberdaya 
dan membagi alokasi sumberdaya secara adil bagi para pemanfaat 
sumberdaya tersebut sehingga terwujud keharmonisan pemanfaatan dan 
kelestarian sumberdaya.  Berikut ini disajikan beberapa bentuk 
pengelolaan sumberdaya yang dewasa ini masih ada, walaupun beberapa 
bentuk diantaranya sudah jarang dimanfaatkan sebagai tradisi lokal di 
wilayah tersebut. 

(1) PBM : Tradisi Ladang Berpindah 

Misalnya, kebiasaan menebang hutan untuk ladang berpindah yang 
dilakukan oleh masyarakat Bajo merupakan salah satu contoh 
kebiasaan yang jika dilakukan secara tidak terkendali dapat 
berdampak terhadap kerawanan dan kelangkaan hutan.  Namun, 
sebenarnya jika ditelusuri, masyarakat Bajo menebang pohon 
secara periodik dan berpindah yang dilakukan dengan membentuk 
sirkular wilayah.  Misalnya, daerah asal pembukaan hutan ada di 
wilayah A, kemudian secara berurut dilakukan di wilayah B, 
kemudian wilayah C, selanjutnya wilayah D dan seterusnya sampai 
kembali lagi ke wilayah A.  Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa 
ladang di wilayah A ketika ditinggalkan ke wilayah B, wilayah C dan 
seterusnya akan mengalami pertumbuhan alami dan membentuk 
hutan baru dengan komposisi jenis hutan yang mungkin sama atau 
mungkin juga tidak.  Sehingga ketika siklus perpindahan ladang 
kembali ke daerah A, daerah tersebut telah sedemikian rupa berupa 
hutan yang harus kembali dibuka.  Sehingga, secara alami 
sebenarnya masyarakat Bajo untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
dengan cara pembukaan hutan dan ladang berpindah telah 
melakukan upaya internalisasi kerusakan lingkungan atau 
pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. 

(2) PBM : Tradisi Sasi 

Contoh lain dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, 
terutama di wilayah pesisir dan laut adalah tradisi Sasi yang 
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dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku.  
Salah satunya yang terkenal adalah tradisi Sasi di Kecamatan 
Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.  Sasi adalah suatu 
kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam 
yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme 
struktural adat di suatu desa.   Nikijuluw (1994) mengungkapkan 
bahwa pelaksanaan Sasi di Desa Nolloth misalnya, pada saat ini 
berdasarkan atas Keputusan Desa tentang Peraturan Sasi Desa 
Nolloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan 
disahkan oleh kepala desa dan kewang.  Bersamaan dengan 
keputusan tersebut, juga dikeluarkan aturan tentang sanksi 
terhadap pelanggaran Sasi.  Zona Sasi meliputi seluas 125.000 m2 
pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari pantai Umisin 
(batu berlubang) sampai dengan pantai Waillessy (batas dengan 
Desa Ihamahu).  Sedangkan ke arah laut, zona ini mulai dari surut 
terendah sampai kedalaman 25 m.  Dengan demikian, sebuah zona 
sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya 
alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan Sasi.     

Seperti yang telah dikemukakan di atas, Sasi merupakan salah satu 
institusi adat yang berisi kesepakatan-kesepakatan adat lengkap 
dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut.   
Sebagai  contoh, dalam ayat 2 pasal 1 Peraturan Sasi dikatakan 
bahwa zona ini tertutup bagi anak negeri maupun orang luar.  
Kegiatan lain yang dilarang, yaitu memanah ikan serta kegiatan 
wisata bahari yang belum mendapat ijin dari kepala desa.   

Secara alamiah, segenap peraturan yang terdapat pada sistem Sasi 
disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi.  Berbeda 
dengan beberapa  sistem tradisional di tempat lain, sistem Sasi di 
Desa Nolloth sudah diakomodasi  pelaksanaannya oleh pemerintah 
formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal oleh 
pemerintah desa pada tahun 1990.   Dengan demikian sejak saat itu 
Sasi menjadi suatu pranata yang formal di  ada tingkat desa. 

Sebagai layaknya sebuah peraturan, pada sistem Sasi juga diatur 
tentang mekanisme sangsi apabila terdapat pelanggaran-
pelanggaran dalam pelaksanaan Sasi.  Jika terjadi pelanggaran Sasi, 
maka orang yang bersangkutan akan ditangkap dan akan dijatuhi 
sanksi dengan cara membayar denda.  Nikijuluw (1994) 
mengidentifikasi bahwa jika seseorang melakukan pembuangan 
jaring atau kegiatan lain yang mengharuskan berenang dan 
menyelam, maka orang tersebut didenda Rp.25.000/orang; jika 
mengambil bia lola, batu laga, caping-caping, teripang, akar 
bahar/bunga karang,  didenda Rp.7.500/buah, batu, pasir dan 
kerikil, dendanya masing-masing Rp.7.500/buah, Rp.25.000/buah, 
Rp.2.500/buah, Rp.1.000/ekor, Rp.5.000/pohon, Rp.5.000/m3, 
Rp.7.500/m3, dan Rp.10.000/m3, sedangkan jika menangkap ikan 
dengan racun, maka didenda sebesar Rp.100.000. 
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Sistem Sasi di Kabupaten Maluku Tengah ini pada dasarnya 
dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara 
alamiah dari generasi ke generasi.   Sistem Sasi ini kemudian 
dilegitimasi oleh institusi formal, dalam hal ini pemerintah melalui 
institusi desa yang membawahi praktek-praktek Sasi tersebut.     

(3) PBM : Hukum Adat Panglima Laot (Kusumastanto et al, 
2004) 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki hukum adat laut 
yang berlaku secara turun temurun dan hingga saat ini masih 
dipertahankan.  Hukum adat laut ini dibuat dan dirancang pada 
zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).  Hukum 
adat laut di Nangroe Aceh Darussalam dikenal dengan istilah 
Panglima Laot.  

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam 
Pasal 1 ayat 14 Nomor 7 Tahun 2000, Panglima Laot didefinisikan 
sebagai orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan 
yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk 
mengatur tempat atau wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian 
sengketa.  

Fungsi dan Tugas Panglima Laot : 

(i) Membantu pemerintah dalam pembangunan perikanan dan 
pelestarian adat istiadat dalam masyarakat nelayan 

(ii) Memelihara dan mengawasi ketentuan hukum adat laut 

(iii) Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut 

(iv) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antar 
sesama anggota nelayan atau kelompoknya 

(v) Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut 

(vi) Menjaga dan mengawasi hutan bakau dan pohon-pohon lain 
di tepi pantai agar jangan ditebang karena ikan akan 
menjauh ke tengah laut 

(vii) Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan 
pemerintah dan panglima laut. 

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat laut 
adalah :  

(i) Ketentuan tata cara penangkapan ikan dan sistem bagi hasil 
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(ii) Ketentuan tentang penyelesaian sengketa antar nelayan 
dalam penangkapan ikan 

(iii) Pantangan turun ke laut 

(iv) Ketentuan tentang adat sosial 

(v) Ketentuan adat tentang pemeliharaan lingkungan 

Perda ini secara tegas mengamanatkan bahwa Panglima Laot 
adalah lembaga yang berwenang mengelola sumberdaya perikanan 
yang terdapat di wilayah perairan Lhok (teluk).   

(4) PBM : Tradisi Awig-awig di Nusa Penida Bali 
(Kusumastanto et al, 2004) 

Aturan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang ada di Nusa 
Penida, Provinsi Bali disebut dengan awig-awig. Awig-awig 
tersebut merupakan aturan turun temurun yang tertulis dalam 
tulisan Kawi atau Jawa Kuno pada daun lontar, kemudian 
diterjemahkan ke dalam tulisan latin dengan menggunakan Bahasa 
Bali pada Tahun 1982 menjadi 8 (delapan) bab dan 92 pasal. 

Peraturan pemanfaatan dan pengelolaan pantai yang saat ini 
berlaku di Jungut Batu merupakan implementasi dari peraturan 
formal, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi 
dari aturan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya perikanan 
pantai ditetapkan oleh pemerintah desa, perangkat adat, dan tokoh-
tokoh agama atau adat sebagai berikut : 

(i) Masyarakat Adat Desa Jungut Batu dilarang mengambil dan 
memanfaatkan kayu bakau untuk kepentingan apapun 

(ii) Masyarakat Adat Desa Jungut Batu tidak diperkenankan 
mengambil batu karang karena dapat merusak ekosistem 
yang menyebabkan abrasi pantai dan merusak keindahan 

(iii) Untuk kebutuhan pembangunan rumah tinggal, 
pengambilan pasir pantai  dialokasikan di daerah tertentu di 
desa adat dengan sepengetahuan kepala adat 

(5) PBM : Kesepakatan Awig-awig di Lombok Barat 
(Kusumastanto et al, 2004) 

Masyarakat Lombok Barat telah mengenal aturan yang berkaitan 
dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut sejak 
Islam waktu telu. Hal tersebut tercermin dengan adanya kebiasaan 
adat istiadat yang disebut upacara adat sawen. Sawen adalah 
Bahasa Suku Sasak yang berarti tanda, isyarat atau larangan. 
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Dengan demikian, setiap wilayah laut yang di sawen sumberdaya 
ikan lautnya tidak boleh ditangkap, sehingga sawen diartikan 
sebagai larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di 
suatu zona dalam waktu yang sudah ditetapkan melalui 
kesepakatan masyarakat lokal.  

Tujuan dilaksanakannya upacara adat sawen adalah agar ikan-ikan 
menjadi jinak sehingga akan tercapai hasil yang optimal. Aturan 
adat sawen dalam pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan 
kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan tidak tertulis, 
namun masyarakat setempat sangat mematuhi aturan tersebut.  

Sementara itu, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
masyarakat Lombok Barat bagian Utara melakukan rekonstruksi 
dan revitalisasi aturan lokal (sawen) yang hilang. Adanya 
penguatan aturan lokal ini dipengaruhi oleh masalah pokok, yaitu 
konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut. 
Adapun konflik itu sendiri dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan 
(ekologi), pertambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan 
yang makin sedikit, lingkungan politik legal, perubahan teknologi 
dan perubahan tingkat komersialisasi. 

Wilayah yang diatur oleh awig-awig sejauh tiga mil dari garis 
pantai dan bersifat eksklusif, karena setiap kegiatan yang 
memanfaatkan sumberdaya perikanan laut harus sesuai dengan 
aturan yang berlaku dan alat tangkap yang dipergunakan adalah 
alat tangkap tradisional.  Sedangkan lembaga yang disepakati oleh 
masyarakat untuk menyelenggarakan awig-awig dalam 
pengelolaan sumberdaya perikanan laut di Lombok Barat bagian 
Utara adalah Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara 
(LMNLU) sesuai dengan Surat Keputusan LMNLU Nomor 
06/LMNLU/V/2000 dengan susunan pengurus yang terdiri dari 
ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yaitu 
keamanan laut, kebersihan pantai, kesejahteraan sosial, serta 
konservasi dan rehabilitasi.  

(6) PBM : Kesepakatan Awig-awig di Lombok Timur 
(Kusumastanto et al, 2004) 

Di Kabupaten Lombok Timur juga dikenal awig-awig dalam 
pengelolaan sumberdaya perikanan laut berdasarkan Hukum Adat 
Lembaga Masyarakat Desa (LMD), tepatnya berlaku di Desa 
Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.  
Pada Tanggal 14 November 1994 lembaga desa ini telah 
mengeluarkan peraturan adat secara tertulis yang dituangkan 
dalam Keputusan Desa Nomor : 04/LMD/1994.  Peraturan tersebut 
mengatur tentang : 
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(i) Batas dan jalur penangkapan ikan di Perairan Tanjung Luar. 

(ii) Sanksi terhadap pelanggaran batas dan jalur penangkapan 
ikan di Perairan Tanjung Luar. 

Dasar pertimbangan dikeluarkan keputusan desa tersebut adalah : 

(i) Demi keamanan, ketertiban dan kenyamanan para nelayan 
dalam menangkap ikan di Perairan Tanjung Luar. 

(ii) Sering terjadi pertikaian dan perkelahian di laut antara 
sesama nelayan tradisional, akibat kurang jelasnya 
pembatasan jalur antara nelayan yang setingkat lebih 
modern. 

Keputusan desa tersebut dikenal dengan nama Awig-awig 
Pengaturan Jalur-jalur Penangkapan Ikan bagi Nelayan atau 
Awig-awig Jalur Laut. Adapun keputusan ini mengatur tentang 
adanya 4 (empat) jalur penangkapan ikan bagi para nelayan 
tradisional yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.  
Penentuan jalur ini merupakan implementasi dari peraturan formal 
yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
607/KPTS/UM/1976 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, yaitu: 

(i) Jalur penangkapan I adalah perairan selebar 3 mil laut.   

(ii) Jalur penangkapan II adalah perairan selebar 3-6 mil laut.   

(iii) Jalur penangkapan III adalah perairan selebar 6-12 mil laut. 

(iv) Jalur penangkapan IV adalah perairan selebar 12 mil.   

Hukum adat Awig-Awig di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, 
Kabupaten Lombok Timur ini kurang dipatuhi oleh masyarakat 
lokal, dikarenakan kurang dilibatkannya masyarakat dalam sistem 
kelembagaannya. 

(7) PBM : Hak Ulayat Laut di Pulau Para, Sulawesi Utara 
(Kusumastanto et al, 2004) 

Nelayan Para mengenal tiga jenis wilayah, yaitu : (1) wilayah 
perairan nyare (saghe); (2) wilayah perairan inahe; dan (3) wilayah 
perairan elie. Saghe adalah wilayah laut dari terumbu karang, inahe 
adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara perairan saghe 
dengan elie, sedangkan elie adalah wilayah perairan laut dalam.  
Ketiga jenis wilayah penangkapan ini bukanlah batas wilayah 
perairan yang dimiliki oleh nelayan Para, tetapi merupakan wilayah 
penangkapan ikan bagi nelayan Para.  
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Selama ini pelaksanaan hak ulayat laut di Pulau Para tidak 
menimbulkan konflik dan berjalan dengan baik, karena : 

(i) Adanya kepercayaan tradisional terhadap ikan layang 
dianggap sebagai ikan yang dipelihara oleh arwah leluhur 
nelayan Pulau Para, dan hanya boleh ditangkap dengan alat 
tangkap seke dan pukat lingkar. Kepercayaan ini didukung 
oleh adanya mitos bahwa tempat penangkapan ikan 
dianggap sebagai tempat keramat. 

(ii) Seke yang merupakan alat tangkap ikan layang dianggap 
sebagai simbol persatuan masyarakat Pulau Para. Oleh 
karena itu merupakan suatu kewajiban untuk menjadi 
anggota seke agar masyarakatnya dapat bersatu.  

(iii) Desa masih berperan dominan dalam menegakkan 
pelaksanaan hak ulayat laut di Pulau Para. Kepala desa akan 
melibatkan tokoh masyarakat dan elit desa serta pengurus 
organisasi seke dalam melakukan penjadwalan 
pengoperasian seke, pemotongan sebagian hasil tangkapan 
untuk kepentingan umum, pengawasan terhadap 
pelanggaran di tempat penangkapan ikan dan pemberian 
izin untuk sekelompok nelayan yang akan mengoperasikan 
seke. 

Pengaturan jadwal penangkapan, potongan, pengawasan dan 
pemberian izin yang disepakati dalam organisasi seke selaku 
lembaga yang dibentuk berdasarkan kesepakatan spontan nelayan 
ini menunjukkan adanya upaya pengelolaan sumberdaya ikan laut 
yang berkelanjutan. 

(8) PBM : Hak Ulayat Laut di Endokisi Kabupaten Jayapura 
(Kusumastanto et al, 2004) 

Endokisi adalah sebuah desa pantai yang berada di Teluk Tanah 
Merah, yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Demta, 
Kabupaten Jayapura. Mata pencaharian penduduk Endokisi pada 
mulanya sebagai petani tetapi kemudian banyak yang beralih 
menjadi nelayan. Kepemimpinan di Desa Endokisi bertumpu pada 
“tiga tungku” yaitu pemerintah, pemimpin tradisional dan gereja 
yang menyatu dalam dewan adat dan dibentuk tahun 1986. Tugas 
Dewan Adat adalah menyelesaikan permasalahan yang ada 
kaitannya dengan masalah adat.  

Wilayah perairan di Endokisi digolongkan menjadi dua, yaitu 
perairan dangkal (kedalaman lebih kurang 100 meter) dan perairan 
dalam. Wilayah perairan ini dimiliki oleh empat suku.  Batas 
wilayah antara suku ditentukan oleh batu karang di tengah laut dan 
oleh tanjung di tepi laut serta tanda-tanda alam lainnya. Walaupun 
ada batas-batas wilayah hak ulayat laut yang dimiliki oleh suku-
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suku dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan 
mempergunakan panah dan tombak, namun orang di luar suku 
pemilik wilayah laut boleh menangkap ikan secara bebas. 

Dengan dikenalnya alat tangkap jaring dan sero apung yang dapat 
mengeksploitasi sumberdaya secara lebih besar, menimbulkan 
kesadaran para pemegang hak ulayat laut untuk memberlakukan 
aturan yang mengharuskan pemilik sero atau jaring yang akan 
mengoperasikan alat tangkapnya di wilayah suku lain untuk 
meminta izin kepada Kepala Suku yang bersangkutan melalui 
Dewan Adat. Keputusan Dewan Adat itulah yang merupakan 
sumber legalitas dari pelaksanaan hak ulayat laut disamping 
legenda tentang sejarah desa sebagai sumber legalitas pemilikan 
wilayah laut.  

Perubahan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan hak ulayat laut.  Hal tersebut 
disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kelangsungan 
sumberdaya di wilayah pemilik hak ulayat laut terutama terhadap 
tingkat eksploitasi sero dan jaring yang dianggap lebih tinggi. 
Permohonan dan pemberian izin tidak dilakukan dalam bentuk 
tertulis dan tidak didasarkan pada perhitungan materi.  Namun 
demikian, pemilik alat tangkap akan menyerahkan sebagian uang 
dari hasil penjualan ikan kepada Dewan Adat.  

Sanksi oleh Dewan Adat hanya diberikan kepada para nelayan yang 
mengoperasikan jaring atau sero apung atau alat tangkap lain yang 
dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi di wilayah lain 
tanpa izin. Di Desa Endokisi dikenal empat tingkatan sanksi, yaitu 
(1) teguran, (2) tobu (disuruh mencari kelapa), (3) disuruh 
menangkap babi, dan (4) Hukuman mati. Hukuman mati sejak 
masuknya Injil tidak diberlakukan lagi. Pada saat ini sanksi 
terhadap pelanggaran hak ulayat laut hanya berupa denda saja.      

Pengaturan jumlah alat tangkap yang boleh dioperasikan di 
perairan laut Desa Endokisi diberikan oleh Dewan Adat dapat 
menjamin kelestarian sumberdaya ikan di sekitar wilayah 
perairannya yang merupakan salah satu tujuan pengelolaan 
sumberdaya ikan. 

Kedelapan contoh bentuk-bentuk pengelolaan seperti diuraikan secara 
singkat tersebut di atas menunjukkan bahwa PBM telah berlaku cukup 
lama di Indonesia.  Kesepakatan-kesepakatan lokal seperti dikemukakan 
pada setiap bentuk pengelolaan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki 
nilai-nilai konservatif terhadap keberadaan sumberdaya alam di 
sekitarnya. 
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4. REKAYASA IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGELOLAAN 
BERBASIS MASYARAKAT 

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan alternatif pengelolaan yang 
diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah 
berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di 
wilayah tersebut.  Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk 
dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk 
membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan 
dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas 
masyarakat di sekitarnya.  Pola perencanaan pengelolaan seperti ini sering 
dikenal dengan sebutan participatory management planning, dimana 
pola pendekatan perencanaan dari bawah yang disinkronkan dengan pola 
pendekatan perencanaan dari atas menjadi sinergi diimplementasikan.  
Dalam hal ini prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menjadi hal 
krusial yang harus dijadikan dasar implementasi sebuah pengelolaan 
berbasis masyarakat. 

COREMAP-LIPI (1997) juga menyebutkan bahwa tujuan umum program 
pengelolaan berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar 
dapat berperanserta secara aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaan 
sumberdaya alam lokal untuk menjamin dan menjaga kelestarian 
pemanfaatan sumberdaya tersebut dan dengan demikian dapat menjamin 
adanya pembangunan yang berkesinambungan  di wilayah bersangkutan.  
Sedangkan tujuan khusus program PBM adalah (i) meningkatkan 
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumberdaya 
alam secara lestari; (ii) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 
berperan serta dalam pengembangan rencana pengelolaan sumberdaya 
terpadu yang sudah disetujui bersama; (iii) membantu masyarakat 
setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi alternatif yang 
lebih sustain dan memberikan benefit yang minimal sama dengan 
aktivitas ekonomi yang dilakukan sebelumnya; (iv) memberikan pelatihan 
mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan berbasis 
masyarakat; serta (v) membekali masyarakat setempat dengan 
keterampilan dasar dan praktis dalam berusaha. 

Tujuan program yang dikemukakan COREMAP-LIPI (1997) di atas dinilai 
sejalan dengan pemikiran McAllister (1999) yang dikemukakannya yaitu 
bahwa di dalam penelitian secara partisipatif untuk kegiatan pengelolaan 
sumberdaya alam berbasis masyarakat seringkali terokus pada 
pengembangan, transformasi atau penguatan kelembagaan masyarakat, 
sehingga proses identifikasi kelembagaan lokal yang ada dan 
menganalisisnya untuk mengetahui sejauh mana kelembagaan tersebut 
berhubungan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam.  Pengkajian 
kelembagaan lokal ini harus didasarkan pada pertanyaan mendasar 
tentang pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, seperti 
apakah kelembagaan lokal tersebut sejalan dengan tujuan dari partisipasi 
lokal, pembuatan keputusan yang demokratis, menjunjung tinggi 
persamaan dan mempunyai peran dan kepemilikan yang seimbang serta 
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menganut konsep keberlanjutan sumberdaya (konservatif).  Jika 
pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lengkap terjawab, maka perlu 
dilakukan upaya untuk membuat kesepakatan baru secara bersama yang 
bersifat melembaga dan atau mentransformasi kesepakatan lokal yang 
telah ada. 

Sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) 
yang diacu COREMAP (dimodifikasi), terdapat 10 langkah kegiatan dalam 
implementasi PBM, yaitu:  

(1)  Persiapan 

Dalam persiapan ini terdapat tiga kegiatan kunci yang harus 
dilaksanakan, yaitu (i) sosialisasi rencana kegiatan dengan 
masyarakat dan kelembagaan lokal yang ada, (ii) 
pemilihan/pengangkatan motivator (key person) desa, dan (iii) 
penguatan kelompok kerja yang telah ada/pembentukan kelompok 
kerja baru. 

(2)  Perencanaan 

Dalam melakukan perencanaan pengelolaan berbasis masyarakat 
ini terdapat tujuh cirri perencanaan yang dinilai akan efektif, yaitu 
(i) proses perencanaannya berasal dari dalam dan bukan dimulai 
dari luar, (ii) merupakan perencanaan partisipatif, termasuk 
keikutsertaan masyarakat lokal, (iii) berorientasi pada tindakan 
(aksi) berdasarkan tingkat kesiapannya, (iv) memiliki tujuan dan 
luaran yang jelas, (v) memiliki kerangka kerja yang fleksibel bagi 
pengambalian keputusan, (vi) bersifat terpadu, dan (vii) meliputi 
proses-proses untuk pemantauan dan evaluasi. 

(3)  Persiapan Sosial 

Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara 
penuh, maka masyarakat harus dipersiapkan secara sosial agar 
dapat (i) mengutarakan aspirasi serta pengetahuan tradisional dan 
kearifannya dalam menangani isu-isu lokal yang merupakan 
aturan-aturan yang harus dipatuhi, (ii) mengetahui keuntungan 
dan kerugian yang akan didapat dari setiap pilihan intervensi yang 
diusulkan yang dianggap dapat berfungsi sebagai jalan keluar untuk 
menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi, dan (iii) 
berperanserta dalam perencanaan dan pengimplementasian 
rencana tersebut. 

(4)  Penyadaran Masyarakat  

Dalam rangka menyadarkan masyarakat, terdapat tiga kunci 
penyadaran masyarakat dalam PBM, yaitu (i) penyadaran tentang 
nilai-nilai ekologis ekosistem pesisir dan manfaat pengelolaan 
secara lestari, (ii) penyadaran tentang konservasi, dan (iii) 
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penyadaran tentang potensi ekonomi lokal yang memungkinkan 
untuk dikembangkan. 

(5)  Analisis Kebutuhan 

Untuk melakukan analisis kebutuhan terdapat tujuh langkah 
pelaksanaannya, yaitu: (i) PRA dengan melibatkan masyarakat 
lokal, (ii) identifikasi situasi yang dihadapi di lokasi proyek, (iii) 
analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, (iv) 
identifikasi masalah-masalah yang memerlukan tindak lanjut, (v) 
identifikasi pemanfaatan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan di 
masa depan, (vi) identifikasi kendala-kendala yang dapat 
menghalangi implementasi yang efektif dari rencana-rencana 
tersebut, dan (vii) identifikasi strategi yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan kegitan. 

(6)  Pelatihan Keterampilan Dasar  

Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar terdapat delapan 
kegiatan pokok yang harus dilaksanakan, yaitu (i) pelatihan 
mengenai perencanaan pengelolaan sumberdaya, (ii) keterampilan 
tentang dasar-dasar manajemen keuangan, (iii) keterampilan 
tentang tata buku dan audit, (iv) pelatihan teknis yang berkaitan 
dengan usaha mikro dan prasarana, (v) peranserta masyarakat 
dalam pemantauan dan pengawasan, (vi) pelatihan dasar tentang 
pengamatan sumberdaya, (vii) pelatihan pemantauan kondisi sosial 
ekonomi dan ekologi, dan (viii) orientasi mengenai pengawasan dan 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 
pelestarian sumberdaya. 

(7)  Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Terpadu 
Dan Berkelanjutan  

Terdapat lima langkah penyusunan rencana pengelolaan 
sumberdaya terpadu dan berkelanjutan, yaitu: (i) mengkaji 
permasalahan, strategi dan kendala yang akan dihadapi dalam 
pelaksanaan pengelolaan sumberdaya, (ii) menentukan sasaran dan 
tujuan penyusunan rencana pengelolaan, (iii) membantu 
pelaksanaan pemetaan oleh masyarakat, (iv) mengidentifikasi hak 
guna atas sumberdaya yang ada, dan (v) melibatkan masyarakat 
dalam proses perencanaan serta dalam pemantauan pelaksanaan 
rencana tersebut. 

(8)  Pengembangan Ekonomi Lokal  

Dalam proses ini terdapat lima langkah pengembangan, yaitu (i) 
menentukan jenis-jenis usaha yang akan dikembangkan, (ii) 
melengkapi studi kelayakan masing-masing pilihan, khususnya 
dengan penelitian pasar, (iii) memberdayakan/membentuk 
kelompok ekonomi mikro, (iv) memberikan pelatihan teknis dan 
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manajemen usaha, dan (v) mengusahakan pembiayan bagi usaha-
usaha pilihan melalui penyediaan dana awal, peningkatan akses ke 
berbagai sumber dana dan mengkaji kemungkinan pengembangan 
koperasi. 

(9)  Pengembangan Fasilitas Sosial  

Terdapat dua kegiatan pokok dalam pengembangan fasilitas sosial 
ini, yaitu: (i) melakukan perkiraan atau analisis tentang kebutuhan 
prasarana yang dibutuhkan untuk membantu pengembangan 
ekonomi lokal, penyusunan rencana pengelolaan dan pelaksanaan 
pengelolaan berbasis masyarakat, serta (ii) meningkatkan 
kemampuan (keterampilan) lembaga-lembaga desa yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah 
penyelamatan sumberdaya dan pembangunan prasarana. 

(10)  Pendanaan 

Pendanaan merupakan bagian terpenting dalam proses 
implementasi PBM.  Oleh karena itu, peran pemerintah selaku 
penyedia pelayanan diharapkan dapat memberikan alternatif 
pembiayaan sebagai dana awal perencanaan dan implementasi 
PBM.  Namun demikian, dana swadaya masyarakat diharapkan 
dapat menjadi tumpuan pelaksanaan PBM selanjutnya terlebih 
bilamana kegiatan ekonomi lokal telah memberikan manfaat bagi 
masyarakat setempat. 

Kesepuluh proses implementasi PBM tersebut di atas tidak bersifat 
absolut, tetapi dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, 
sumberdaya dan masyarakat setempat, terlebih bilamana di wilayah 
tersebut telah terdapat kelembagaan lokal yang memberikan peran positif 
bagi pengelolaan sumberdaya dan pembangunan ekonomi masyarakat 
sekitarnya. 
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