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Abstract 

Raja Ampat archipelago in Indonesia has high biodiversity and high economic potential 
for fishery industries; therefore, it has been targeted for marine conservation and for 
fishery activities, not only by local communities at West Papua but also by fishermen 
from neighboring provinces and in many cases by illegal fishermen form foreign 
countries.  These ecological and economical interests have to be harmonized and 
should also be focused on empowering the local communities.  Consistent 
implementation of this notion will be the key success factor for sustainable 
development of this region.  This study was designed for identifying pre-conditions to 
be established and most-approriate technologies were needed for sustainable marine 
development that was also empowering local communities.  Results of this study will 
be used in formulating recommendation for regulation and public policy in favor of the 
intended development.  There was an indication that absorptive capacity of local 
communities had to be improved as a pre-requisite before new technology introduced.  
In parallel with this effort, currently available technology should also be simplified to 
lower the cost so that it will be more affordable by targeted local communities.  It is 
expected that by implementing these dual and complementing approaches, technology 
absorption process could occur earlier.  Traditional knowledge and local wisdom 
should be used as references in adapting or simplifying the currently available 
technologies.  At initial stage, government intervention is needed to trigger the 
process.  However, if mutualistic-reciprocal effects of these two efforts can be 
established then the later stages will require less and less intervention.  
Implementation of a more effective and efficient technology will increase availability 
of capital needed by local communities to improve their absorptive capacity through 
education, health, and other means.  In turn, higher absorptive capacity will open 
possibility to acquire more advanced technology.  Appropriate regulation and public 
policy are required in formulating this parallel approach and in advocating or 
governing its implementation at local level. 
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Abstrak 

Kepulauan Raja Ampat, Indonesia merupakan kawasan laut yang memiliki keragaman 
biologi dan potensi perikanan yang tinggi, sehingga menjadi sasaran untuk kegiatan 
konservasi ekosistem laut dan sekaligus juga menjadi sumberdaya perikanan dan 
kelautan yang penting bagi Indonesia, khususnya masyarakat Papua Barat.  
Harmonisasi kepentingan ekologi dan ekonomi, dibarengi dengan upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal setempat, merupakan kunci 
keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan wilayah ini.  Kajian ini dirancang untuk 
memahami tentang teknologi yang tepat untuk diintroduksikan dan ekosistem inovasi 
yang perlu diwujudkan agar pembangunan berkelanjutan dan menyejahterakan 
masyarakat lokal dapat diformulasikan dengan baik, sebagai dasar untuk regulasi 
dan/atau kebijakan publik yang akan direkomendasikan.  Hasil kajian ini 
mengindikasikan bahwa kapasitas absorpsi masyarakat lokal perlu ditingkatkan 
sebagai prakondisi yang perlu diwujudkan sebelum teknologi diintroduksikan.  Paralel 
dengan upaya ini, teknologi tersedia juga perlu diadaptasi agar lebih terjangkau secara 
teknis dan finansial oleh masyarakat lokal, sehingga kesepadanan baru antara 
teknologi yang diintroduksi dan kapasitas absorpsi lebih cepat tercapai dan absorpsi 
teknologi dapat terjadi lebih awal.  Adaptasi teknologi perlu menggunakan teknologi 
tradisional yang saat ini digunakan sebagai referensi.  Walaupun pada tahap 
inisiasinya dibutuhkan intervensi pemerintah, namun selanjutnya diharapkan proses 
paralel antara peningkatan kapasitas masyarakat dan adaptasi teknologi dapat 
berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan sebagai dampak positif sifat 
mutualistik dari kedua upaya ini.  Regulasi dan kebijakan publik dibutuhkan untuk 
mengawal agar intervensi pemerintah tersebut dapat diformulasikan secara tepat dan 
diimplementasikan secara konsisten.  

 

Kata kunci: kebijakan iptek, kapasitas absorpsi, perikanan, maritim, konservasi, 

biodiversitas, sumberdaya 

 

1. Pendahuluan 

Sebagaimana yang diamanahkan 
konstitusi Indonesia, Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2), 
pembangunan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) adalah untuk 
memajukan peradaban dan 
meningkatkan kesejahteraan umat.  
Sebagai prasyarat agar iptek dapat 
berkontribusi nyata terhadap 
kesejahteraan masyarakat, maka 
pertama iptek dimaksud harus 
didifusikan, diabsorpsi, agar dapat 

digunakan dalam proses produksi barang 
atau pelayanan jasa.   

Dari sisi lain, agar dapat berpeluang 
untuk digunakan maka teknologi yang 
ditawarkan harus secara teknis relevan 
dengan kebutuhan dan/atau persoalan 
yang dihadapi pengguna potensialnya; 
secara ekonomi sesuai dengan kapasitas 
absorpsi (teknis dan finansial) pengguna 
tersebut; dan berpotensi untuk 
memberikan keuntungan finansial atau 
meningkatkan kenyamanan hidup jika 
teknologi tersebut digunakan 
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dibandingkan dengan hanya 
mengimplementasikan praktek yang 
sudah diterapkan saat ini.  Kapasitas 
absorpsi teknologi adalah kemampuan 
individu atau institusi dalam 
mengidentifikasi, mengasimilasi, dan 
memanfaatkan teknologi yang 
dibutuhkan dan telah tersedia, yang 
selanjutnya digunakan dalam kegiatan 
produksi barang atau pelayanan jasa, 
baik untuk tujuan ekonomi maupun non-
ekonomi. 

Keuntungan dimaksud dapat berupa 
keuntungan finansial secara langsung, 
misalnya jika teknologi tersebut 
digunakan dalam kegiatan komersial; 
ataupun keuntungan teknis, seperti lebih 
hemat tenaga dan/atau waktu.  
Keuntungan teknis ini juga pada 
dasarnya dapat divaluasi atau konversi 
sebagai keuntungan finansial.  Potensi 
keuntungan merupakan faktor dominan 
yang dapat memotivasi calon pengguna 
untuk mengabsorpsi suatu teknologi.   

Beberapa teknologi perikanan sudah 
mampu dikembangkan oleh perguruan 
tinggi dan/atau lembaga riset, yakni oleh 
akademisi, peneliti, dan/atau perekayasa 
di dalam negeri.  Namun demikian, 
teknologi domestik ini masih perlu 
dievaluasi relevansinya dengan 
kebutuhan dan/atau persoalan yang 
dihadapi penggunanya di dalam negeri.  
Perlu pula diuji kesesuaiannya dengan 
kapasitas absorpsi pengguna yang 
disasar dan daya saingnya terhadap 
teknologi serupa yang telah tersedia di 
pasar global.   

Realita yang mengindikasikan bahwa 
masih sangat rendahnya persentase 
teknologi domestik yang diabsorpsi 
pengguna untuk proses produksi barang 
dan peningkatan mutu layanan, 
merupakan dasar argumen untuk 

menyatakan bahwa pengembangan 
teknologi di Indonesia di masa lalu 
sampai saat ini belum secara langsung 
difokuskan pada upaya memenuhi 
kebutuhan teknologi dalam negeri atau 
belum dirancang untuk menjadi solusi 
bagi persoalan nyata yang tengah 
dihadapi bangsa ini. 

Intervensi pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dapat dilakukan melalui introduksi 
teknologi yang diyakini relevan dengan 
kebutuhan masyarakat.  Namun 
demikian, sering kurang diperhatikan 
adalah faktor keragaman kapasitas 
absorpsi teknologi dalam masyarakat 
yang disasar, terutama kesenjangan 
kapasitas antara masyarakat lokal 
dengan masyarakat pendatang.  
Kesenjangan ini umum terjadi di wilayah 
Papua, termasuk pada Kabupaten Raja 
Ampat, Provinsi Papua Barat. 

Upaya untuk menyejahterakan 
masyarakat tentu harus bersifat inklusif, 
yakni dengan memberikan kesempatan 
bagi masyarakat lokal untuk 
berpartisipasi dalam prosesnya dan ikut 
menikmati hasilnya.  Sudah sepatutnya, 
pengelolaan sumberdaya perikanan di 
Kepulauan Raja Ampat untuk lebih 
berpihak kepada masyarakat lokal yang 
telah memukimi wilayah tersebut lebih 
awal, namun secara sosial-ekonomi 
masih kurang beruntung.  Pengelolaan 
sumberdaya kelautan harusnya tidak 
menjadi ‘resource curse’, sebagaimana 
yang terjadi pada pengelolaan sektor 
pertambangan di Indonesia.  Eksploitasi 
sumberdaya pertambangan tidak 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah setempat (Komarulzaman dan 
Alisjahbana, 2006). 

Telaah pengelolaan sumberdaya 
perikanan di Kepulauan Raja Ampat ini 
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bertujuan untuk: [1] memahami tentang 
jenis dan level teknologi perikanan yang 
digunakan oleh masyarakat lokal, serta 
menelusuri alasan teknologi tersebut 
dipilih; [2] menaksir kapasitas absorpsi 
teknologi masyarakat lokal berdasarkan 
proksi sosial ekonomi yang tersedia; [3] 
mengidentifikasi jenis dan teknologi 
perikanan yang perlu untuk 
diintroduksikan dengan juga 
mempertimbangkan dampaknya secara 
ekologi dan ekonomi; dan [4] 
mengidentifikasi prakondisi yang perlu 
disiapkan agar absorpsi teknologi yang 
diintroduksikan dapat lebih berpeluang 
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat 
lokal. 

 

2. Potensi Sumberdaya Kepulauan 
Raja Ampat 

2.1. Sumberdaya Kelautan 

Kepulauan Raja Ampat terdiri dari 
sekitar 1500 pulau, termasuk empat 
pulau utama, yakni Pulau Waigeo 
(dengan luas 3.155 km²), Pulau Misool 
(2.034 km²), Pulau Salawati (1.623 km²), 
dan Pulau Batanta (453 km²).  Total luas 
wilayah Kabupaten Raja Ampat lebih dari 
4,5 juta hektar, berada di tengah Segitiga 
Karang (the Coral Triangle) yang menjadi 
prioritas dunia untuk konservasi 
keragaman spesies terumbuh karang.  
Mangubhai  et al (2012) melaporkan 
bahwa di wilayah laut Kepulauan Raja 
Ampat terdapat lebih dari 600 spesies 
karang dan 1.638 spesies ikan karang.  
Selain itu juga dijumpai 16 spesies 
megafauna laut yang mulai langka, 
termasuk kura-kura dan cetacean. 

Namun demikian, ungkapan tentang 
kelimpahan sumberdaya perikanan di 
Kepulauan Raja Ampat perlu digunakan 
dan dipersepsikan secara bijak, karena 

dapat menjadi bumerang jika ditafsirkan 
atau menimbulkan penafsiran bahwa 
sumberdaya perikanan ini tak akan 
pernah habis, sehingga tidak perlu upaya 
konservasi atau pengelolaan yang 
berasas ekologis agar berkelanjutan.    
Ainsworth et al. (2008) melaporkan 
bahwa telah terjadi penurunan populasi 
beberapa jenis ikan di Kepulauan Raja 
Ampat.  Persepsi kelimpahan 
(abundance) ikan telah bergeser antara 
generasi tua dengan generasi yang lebih 
muda, atau sindroma pergeseran nilai 
patokan (shifting baseline syndrome) 
telah terjadi, dimana generasi yang lebih 
muda mempersepsikan kelimpahan 
pada standar yang lebih rendah.   

Berdasarkan pemantauan Muhajir et al 
(2012) selama periode 2006-2011 di 
Marine Protected Area (MPA) seluas 170 
ribu hektar di sekitar Pulau Kofiau dan 
Boo, bagian dari Kepulauan Raja Ampat, 
didapatkan bahwa kegiatan 
pemanfaatan sumberdaya yang utama 
adalah penangkapan ikan (99%); 
sedangkan 1% sisanya adalah aktivitas 
wisata selam (recreational diving).  
Kegiatan penangkapan ikan mayoritas 
(85%) dilakukan oleh nelayan lokal.  
Namun demikian, nelayan lokal ini hanya 
menangkap sekitar 30% dari total ikan 
yang ditangkap.  Jumlah yang lebih besar 
(70%) ditangkap oleh nelayan pendatang 
dari Maluku dan Sulawesi, walaupun 
jumlah nelayan pendatang ini jauh lebih 
sedikit (hanya 15%).  Kesenjangan ini 
disebabkan karena nelayan pendatang 
menggunakan kapal yang lebih besar 
dan kadang melakukannya aktivitasnya 
secara ilegal (tanpa surat izin) dan 
destruktif (jaring besar, kompresor, 
racun sianida, atau bom).   

Muhajir et al (2012) juga melaporkan 
bahwa ikan yang dijual dalam keadaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Waigeo
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Misool
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Salawati
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Batanta
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hidup terutama adalah jenis ikan karang, 
yakni ‘groupers’ dan Napoleon (Cheilinus 
undulatus).  Berdasarkan hasil survei 
terakhir menunjukkan populasi jenis ikan 
karang ini sudah menurun.  Jika 
dibiarkan terus menurun, maka 
dikhawatirkan upaya pemulihannya akan 
menjadi sangat berat dan butuh waktu 
lama.  Penyampaian hasil survei ini 
(tentang penurunan populasi ikan) 
kepada masyarakat lokal diharapkan 
akan meningkatkan pemahaman 
masyarakat tersebut tentang kondisi 
sumberdaya laut yang sebenarnya, yang 
memerlukan perhatian dan 
penanggulangan bersama, sehingga 
diharapkan akan menumbuhkan 
kesadaran, tanggung jawab, dan 
keinginan bersama (masyarakat dan 
pemerintah) secara pro-aktif menjaga 
keberlanjutan sumberdaya laut yang 
dimiliki. 

Pada tahun 2012, jumlah rumah tangga 
perikanan mencapai 759 kepala keluarga 
(KK), diantaranya sebanyak 120 KK tidak 
memiliki perahu, 211 KK memiliki perahu 
tanpa motor (jukung), 162 KK memiliki 
perahu papan bermotor ukuran kecil, 
102 KK ukuran sedang, dan 164 
KKukuran besar.  Total produksi ikan 
mencapai 5.434 ton dengan nilai lebih 
dari Rp. 39 milyar.  Jenis ikan utama 
yang ditangkap adalah cakalang, tongkol, 
teri, madidihang, kembung, dan kakap 
putih.  Hasil tangkapan ini sebagian 
besar dibekukan (2.949 ton) dan dijual 
segar (2.167 ton), selebihnya dikaleng, 
diasinkan, dan diasap (BPS Papua Barat, 
2013). 

 

2.2. Sumberdaya Ekonomi Non-
Kelautan 

Selain perikanan, Kepulauan Raja Ampat 
juga memiliki potensi ekonomi di sektor 

pertambangan (terutama nikel), 
perkebunan (terutama sawit), 
kehutanan (terutama kayu bulat), dan 
pariwisata alam (terutama laut).  Namun 
demikian, sektor pariwisata merupakan 
sektor perekonomian yang paling sesuai 
untuk dikembangkan di Raja Ampat, 
walaupun harus tetap dikelola dengan 
mengindahkan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 

Kegiatan eksploitasi sumberdaya 
perikanan, eksploitasi minyak dan gas, 
bahan tambang lainnya, dan perkayuan 
di wilayah Kepulauan Raja Ampat 
meningkat pesat sejak 2001.  Kegiatan-
kegiatan ini, dipadu dengan kegiatan 
illegal dan perencanaan pembangunan 
kawasan pantai yang lemah, telah 
mempercepat proses penurunan mutu 
lingkungan pantai dan laut (Mangubhai  
et al., 2012).   

Penambangan nikel dilakukan sejak 
sekitar tahun 2006, misalnya di Pulau 
Kawe.  Tambang terbuka (strip mining) 
ini dapat menjadi ancaman serius bagi 
ekosistem laut jika erosi permukaan 
membawa tanah masuk mencemari 
laut.1  Pada tahun 2012, dari 27 
perusahaan penambangan nikel di 
Provinsi Papua Barat, 22 perusahaan di 
antara berada di Kepulauan Raja Ampat 
(BPS Papua Barat, 2013).  Produksi nikel 
pada tahun 2009 sebesar 1.232 ribu m3, 

                 
1
  Informasi lebih komprehensif tentang 

penambangan nikel ini dapat dibaca di situs 
the Sidney Morning Herald 
http://www.smh.com.au/environment/coral-
sea-paradise-faces-ruin-from-mining-
20110701-1gv6w.html  Upaya untuk 
mengingatkan publik tentang pentingnya 
konservasi karang untuk jangka panjang 
dibandingkan dengan keuntungan jangka 
pendek dari kegiatan pertambangan dapat 
dibaca disini http://theconversation.com/raja-
ampat-why-reefs-are-worth-more-money-
than-mines-2163  

http://www.smh.com.au/environment/coral-sea-paradise-faces-ruin-from-mining-20110701-1gv6w.html
http://www.smh.com.au/environment/coral-sea-paradise-faces-ruin-from-mining-20110701-1gv6w.html
http://www.smh.com.au/environment/coral-sea-paradise-faces-ruin-from-mining-20110701-1gv6w.html
http://theconversation.com/raja-ampat-why-reefs-are-worth-more-money-than-mines-2163
http://theconversation.com/raja-ampat-why-reefs-are-worth-more-money-than-mines-2163
http://theconversation.com/raja-ampat-why-reefs-are-worth-more-money-than-mines-2163


 
 

TEKNOVASI INDONESIA Vol. II, No.2, November 2013 

ISSN : 2252-911X  6 
 
 

meningkat menjadi 4.287 ribu m3 pada 
tahun 2010, tetapi secara drastic turun 
menjadi 481 ribu m3 tahun 2011, tetapi 
meningkat kembali menjadi 2.542 ribu 
m3 pada tahun 2012. 

Perlu ditumbuhkan pemahaman di 
kalangan masyarakat awam, pelaku 
usaha, dan pembuat kebijakan bahwa 
ekosistem laut dan darat akan selalu 
saling berinteraksi.  Limbah padat dan 
cair yang dihasilkan dari berbagai 
aktivitas di daratan akan berdampak 
terhadap ekosistem peraiaran di 
sekitarnya.  Sesungguhnya untuk 
mencegah dampak negatifnya terhadap 
ekosistem laut, Gubernur Papua Barat 
telah menerbitkan aturan melarang 
kegiatan penambangan di wilayah 
Kepulauan Raja Ampat.  Banyak 
perusahaan tambang yang telah 
menghentikan aktivitasnya, tetapi masih 
ada juga yang tetap beroperasi, paling 
tidak sampai pertengahan 2011. 

Sumber cemaran dari kegiatan di 
daratan bukan hanya dari kegiatan 
sektor pertambangan, tetapi juga dari 
kegiatan pertanian, perkebunan, 
kehutanan, pariwisata, dan aktivitas 
rumah tangga.  Residu agrokimia yang 
digunakan dalam kegiatan pertanian dan 
perkebunan merupakan sumber 
pencemar yang berbahaya bagi 
ekosistem laut.  Limbah padat asal 
rumah tangga juga perlu mendapat 
perhatian, apalagi jika kebiasaan 
membuang sampah ke laut atau sungai 
masih menjadi kebiasaan buruk 
masyarakat.   

Selain itu, walaupun konsep 
pengembangan pariwisata di Kepulauan 
Raja Ampat telah diarahkan untuk 
kegiatan ekowisata laut, namun belum 
menjamin bahwa semua pengunjung 
telah sadar betul tentang konsepsi 

ekowisata tersebut, sehingga tetap 
potensial untuk menjadi sumber 
pencemar ekosistem laut.  Hal ini perlu 
diantisipasi, karena telah terlihat 
kecenderungan bahwa kegiatan 
pariwisata akan menjadi kegiatan 
ekonomi yang semakin penting dan 
intensif di Kepulauan Raja Ampat. 

 

2.3. Sumberdaya Manusia dan Sosial 
Budaya 

Penduduk Kabupaten Kepulauan Papua 
Barat pada tahun 2012 mencapai 47.133 
jiwa, meningkat dari 42.507 jiwa pada 
Sensus Penduduk 2010.  Laju 
pertumbuhan penduduk 2,40 persen per 
tahun.  Kepadatan penduduk hanya 5,29 
jiwa per km2, dihitung berdasarkan total 
luas daratan sebesar 8.034 km2.  
Amarumollo dan Farid (2002) 
melaporkan bahwa sekitar 90 persen 
penduduk menetap di pesisir dan 
menggantungkan hidupnya dari 
sumberdaya kelautan. 

Indek Pembangunan Manusia (IPM) 
Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 
adalah 68,58; menduduki peringkat 30 
dari 33 provinsi di Indonesia, sedikit 
lebih baik dibandingkan NTT, NTB, dan 
Papua.  Kabupaten Kepulauan Raja 
Ampat sendiri mempunyai IPM 64,08 
atau posisi kedua terendah di Provinsi 
Papua Barat (Tabel 1). 

Penduduk miskin di Provinsi Papua Barat 
pada Maret 2013 mencapai 26,67 persen 
dari total populasi, dimana penduduk 
miskin di perdesaan (35,64 persen) jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan di 
perkotaan (5,65 persen).  Garis 
kemiskinan di Papua Barat dipatok pada 
tingkat pendapatan sebesar Rp. 
363.930,- per kapita per bulan (BPS 
Papua Barat, 2013).  Pengangguran 
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terbuka dilaporkan sebesar 5,51 persen 
pada tahun 2012. 

 

3. Sumber Data dan Kerangka 
Pengembangan Teori 

Data dan informasi yang digunakan 
dalam telaah ini bersumber dari: [1] data 
resmi pemerintah dan institusi non-
pemerintah yang telah dipublikasikan 
baik dalam bentuk bahan cetakan 

maupun disajikan secara elektronik pada 
situs resmi; [2] data ilmiah yang telah 
dipublikasikan dalam jurnal, prosiding, 
makalah, dan buku cetak maupun 
elektronik; [3] hasil observasi langsung di 
lapangan yang direkam melalui media 
fotografi atau dicatat secara manual; 
dan [4] wawancara, forum diskusi 
kelompok, dan komunikasi jarak jauh 
dengan beberapa narasumber secara 
verbal atau pesan teks (text messages).   

 

Tabel 1.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2007 2008 2009 

Fakfak 69,58 70,24 70,80 

Kaimana 68,80 69,27 69,80 

Teluk Wondama 63,40 64,79 65,27 

Teluk Bintuni 64,40 65,29 65,65 

Manokwari 64,17 65,46 66,20 

Sorong Selatan 65,38 65,77 66,09 

Sorong 67,21 67,82 68,16 

Raja Ampat 62,47 63,57 64,08 

Tambrauw - - 49,12 

Maybrat - - 64,89 

Kota Sorong 75,59 76,52 76,84 

Papua Barat 67,28 67,95 68,58 

Sumber: BPS Papua Barat 

 

Sumber data publikasi resmi dari 
pemerintah, termasuk dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) sebagai otoritas pengelola 
statistik, baik pada tingkat pusat, 
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provinsi, maupun kabupaten; instansi 
pemerintah lainnya, terutama di sektor 
perikanan dan kelautan, lingkungan 
hidup, dan pariwisata.  Publikasi dari 
institusi non-pemerintah yang diacu, 
terutama dari lembaga internasional 
yang telah dikenal dan memiliki rekam 
jejak yang meyakinkan. 

Data ilmiah ditelusuri melalui basis data 
ScienceDirect/Scopus dan Google 
Scholar dengan menggunakan kata kunci 
atau kombinasi dari kata kunci: raja 
ampat, papua, pacific, marine, policy, 
development, conservation, biodiversity, 
fishery, fish, coral, tourism, forestry, and 
mining.  Untuk publikasi yang bersumber 
dari ScienceDirect/Scopus, tahun 
publikasi difokuskan pada rentang 2003 
sampai 2013.  Namun demikian, 
penelusuran ke publikasi yang lebih awal 
juga dilakukan untuk isu yang dianggap 
penting. 

Fotografi dimanfaatkan untuk merekam 
kondisi dan obyek fisik selama observasi 
lapangan, memaksimalkan kemampuan 
produk teknologi ini dalam merekan 
secara instan, objektif, dan cepat.  Pada 
kegiatan observasi ini digunakan dua 
kamera, untuk merekam obyek di atas 
dan di bawah air (underwater camera).  
Interpretasi foto hasil rekaman selama 
observasi lapangan kemudian 
ditranskripsikan sebagai informasi yang 
digunakan dalam kajian ini.  Visualisasi 
hasil rekaman kamera ini dipublikasikan 
di http://benyaminlakitan.com sebagai 
komplemen dari artikel ini. 

Metode wawancara, diskusi kelompok, 
dan komunikasi jarak jauh dilakukan 
dengan pendekatan ‘akrab-mitra’ dan 
upaya terencana dalam meminimalisir 
atau jika mungkin meniadakan jurang-
psikologi (psychological gap).  Untuk 
komunikasi dengan masyarakat dan 

nelayan lokal, dibantu oleh mitra lokal 
yang tidak hanya sebagai penerjemah 
tetapi juga untuk membangun suasana 
yang lebih akrab dan sesuai dengan tata 
krama budaya setempat. 

Data dan informasi yang terkumpul 
dicek-silang untuk keabsahannya, 
kemudian diklasifikasi dan dijalin 
keterkaitannya secara terstruktur.  
Untuk data dan informasi yang terkesan 
kontradiktif, dilakukan upaya cek ulang 
dengan narasumber yang relevan. 

Ada beberapa premis (premise) yang 
digunakan sebagai dasar pengembangan 
teori pada kajian ini, yakni: [1] teknologi 
hanya akan memberikan kemanfaatan 
jika teknologi tersebut digunakan dalam 
berbagai kegiatan sosial dan ekonomi 
dalam kehidupan; [2] hanya teknologi 
yang digunakan yang akan berkontribusi 
terhadap upaya menyejahterakan umat 
dan memajukan peradaban 
sebagaimana yang diamanahkan oleh 
konstitusi; [3] teknologi akan digunakan 
jika sesuai/relevan dengan realita 
kebutuhan dan/atau persoalan 
masyarakat, baik secara langsung oleh 
masyarakat maupun melalui pihak yang 
memproduksi barang atau jasa yang 
dibutuhkan masyarakat.  Selain itu juga 
sepadan atau lebih rendah dari kapasitas 
absorpsi pengguna potensialnya dan 
kompetitif terhadap teknologi serupa 
yang sudah tersedia di pasar; [4] untuk 
menghasilkan teknologi yang sesuai 
kebutuhan, sepadan kapasitas absorpsi, 
dan kompetitif maka pengembangan 
teknologi harus dilakukan berorientasi 
pada realita kebutuhan dan/atau 
persoalan (demand-driven); dan [5] 
kapasitas absorpsi masyarakat dapat 
ditingkatkan, tetapi melalui proses yang 
bersifat gradual melalui upaya 

http://benyaminlakitan.com/
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peningkatan kualitas sumberdaya 
manusianya. 

 
 

4. Skenario Pengelolaan Sumberdaya 

Sumberdaya alam perlu dikelola, bukan 
untuk dieksploitasi.  Walaupun 
sumberdaya perikanan bersifat 
terbarukan, namun jika pemanfaatannya 
melampaui kemampuan alam untuk 
memulihkan stok yang tersedia, maka 
sumberdaya perikanan ini akan secara 
bertahap berkurang ketersediaannya 
dan bukan tidak mungkin akan menuju 
pada kepunahan.  Oleh sebab itu, 
pengelolaan sumberdaya perikanan yang 
berasaskan keberlanjutan (sustainability) 
perlu diimplementasikan. 

Masyarakat agar dapat hidup sehat 
membutuhkan sumber bahan pangan; 
tidak hanya sumber karbohidrat, tetapi 
juga sumber protein.  Ikan merupakan 
salah satu sumber protein yang 
dibutuhkan.  Oleh sebab itu, sudah 
sepatutnya sumberdaya perikanan yang 
tersedia dimanfaatkan sebagai sumber 
untuk pemenuhan kebutuhan protein 
masyarakat, terutama masyarakat lokal 
yang telah mendiami Kepulauan Raja 
Ampat ini sejak lama.  Sejak mereka 
mendiami daerah ini pula mereka telah 
menangkap ikan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan.  Adalah sangat tidak 
bijak jika akses masyarakat lokal untuk 
mendapatkan pangan dari sumberdaya 
perikanan ini dibatasi. 

Solusi terbaik adalah memformulasikan 
sistem pengelolaan sumberdaya 
perikanan yang secara harmonis 
memadu kepentingan untuk pemenuhan 
pangan masyarakat lokal dengan upaya 
konservasi keragaman hayati.  Suatu hal 
yang keliru kalau ada anggapan bahwa 
kedua kepentingan ini bersifat 

antagonis, karena sesungguhnya kedua 
kepentingan ini dapat dikelola agar 
saling mendukung atau bersifat 
mutualistik dan komplementer.   

Pengalaman dalam upaya peningkatan 
produktivitas pangan di daratan 
bersama dampak negatif yang 
diakibatkannya terhadap lingkungan 
dapat digunakan sebagai pembelajaran 
dan tidak perlu terulang pada upaya 
peningkatan ketersediaan pangan dari 
laut.  Keberhasilan ‘revolusi hijau’ (green 
revolution) dalam meningkatkan 
produksi pangan memang telah 
menyelamatkan manusia dari musibah 
kelaparan di masa lalu, tetapi dampak 
negatifnya terhadap lingkungan dan 
kesehatan manusia semakin dirasakan 
pada saat ini.  Pembelajaran dari revolusi 
hijau ini perlu dicermati agar 
pengelolaan sumberdaya perikanan (dan 
biota laut yang potensial untuk bahan 
pangan lainnya) dapat secara nyata 
berkontribusi dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan manusia, tetapi 
dampak negatifnya terhadap lingkungan 
dapat diminimalisir. 

 

4.1. Memadu kepentingan ekologi dan 
ekonomi 

Tingginya tingkat keragaman spesies 
pada terumbu karang di wilayah 
Kepulauan Raja Ampat menjadikan 
kawasan ini sebagai tumpuan harapan 
dan sasaran untuk konservasi 
keragaman biologi laut oleh masyarakat 
global dan berbagai lembaga 
internasional.  Di sisi lain, masyarakat 
lokal sangat menumpukan harapannya 
pada potensi sumberdaya laut (terutama 
perikanan) sebagai sumber 
kehidupannya.  Upaya mengakomodir 
dua sisi kepentingan ini merupakan 
tantangan utama dalam pengelolaan 
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sumberdaya kelautan Kepulauan Raja 
Ampat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan. 

Hardy et al. (2013) mengindikasikan 
bahwa isu yang sama juga dihadapi di 
Kepulauan Solomon dan berbagai negara 
berkembang lainnya.  Upaya 
mewujudkan ketahanan pangan, 
mengentaskan kemiskinan, dan 
konservasi lingkungan merupakan 
tantangan yang sangat sulit dicapai 
secara menyeluruh dan tuntas.  Akan 
selalu ada trade-off dalam pencapaian 
ketiga sasaran tersebut.   

 

Tantangan ini akan semakin berat seiring 
dengan laju pertambahan penduduk, 
baik karena pertumbuhan alami maupun 
karena migrasi dari tempat lain.  Ada 
empat aktor atau institusi utama yang 
perlu berperan dalam mengawal agar 
upaya pencapaian tujuan ganda ekologi-
ekonomi (selanjutnya akan disingkat 
menjadi ‘ekologinomi’) ini dapat 
dimaksimalkan, yakni masyarakat dan 
lembaga adat, pemerintah, lembaga 
non-pemerintah, dan pelaku bisnis 
(Gambar 1). 

 

 

Gambar 1.  Empat pihak untuk mewujudkan keseimbangan ekologinomi dan peran 
yang diharapkan dari para pihak  

 

Peran Masyarakat dan Lembaga Adat.  
Kondisi Kepulauan Raja Ampat saat ini 
masih lebih beruntung, karena sejak 

lama sudah ada aturan adat yang sejalan 
dengan prinsip konservasi sehingga 
kondisi sumberdaya kelautannya masih 
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sehat.  Secara tradisional masyarakat 
lokal telah menetapkan aturan adat yang 
melarang warganya untuk menangkap 
ikan pada lokasi dan periode waktu 
tertentu.  Larangan adat ini disebut 
‘sasi’.   

Saat ini dikenal ada dua jenis sasi, yakni: 
(1) sasi adat, yang ditetapkan oleh tokoh 
adat melalui musyawarah adat dan (2) 
sasi gereja, yang ditetapkan oleh 
pemuka agama.  Tujuan sasi ini adalah 
untuk melindungi keberlangsungan 
proses reproduksi ikan dan biota laut 
lainnya, serta memelihara keaslian 
ekosistem laut pada lokasi larangan 
tersebut.  Dengan adanya larangan ini, 
maka diharapkan akan meningkatkan 
populasi ikan di wilayah tangkap di 
sekitar lokasi larangan tersebut.  
Walaupun dengan sebutan yang 
berbeda-beda, sesuai dengan bahasa 
lokal setempat, sasi juga dilakukan oleh 
masyarakat adat lainnya di Kawasan 
Pasifik. 

Foale et al. (2011) meragukan keabsahan 
untuk generalisasi dasar pertimbangan 
penetapan hak adat dan larangan 
menangkap ikan di kawasan Pasifik 
adalah selalu pertimbangan untuk 
mencegah penangkapan ikan yang 
berlebihan atau koservasi sumberdaya 
kelautan.  Alasan konservasi ini mungkin 
relevan untuk wilayah Polynesia dan 
Micronesia yang lebih padat 
penduduknya.  Namun berdasarkan data 
demografis, sosial, historis, dan ekologis 
yang dikumpulkan, menjadi tidak relevan 
untuk kawasan Melanesia yang 
penduduknya sedikit, sehingga tidak 
cukup untuk menyebabkan tekanan 
serius bagi kelestarian sumberdaya 
kelautannya.  Diyakini ada dasar 
pertimbangan lain dari timbulnya aturan 
adat melarang penangkapan ikan pada 

lokasi dan waktu tertentu.  Menurut 
Foale at al. (2011), untuk Melanesia, 
alasan tersebut lebih berkaitan dengan 
upaya menjaga keharmonisan hubungan 
antara kelompok sosial. 

Generalisasi keberhasilan, kegagalan, 
atau potensi tradisi adat untuk 
penutupan sementara area tangkap sulit 
dilakukan, karena keragaman kondisi 
ekosistem dan strategi penangkapan, 
termasuk period penutupan, intersitas 
dan frekuensi penangkapan, dan jenis 
ikan yang menjadi sasaran pelarangan.   

Selanjutnya Cohen and Foale (2011, 
2013) menganjurkan agar strategi 
penutupan area tangkap dilakukan 
dengan memahami dinamika perubahan 
sosial, ekonomi, dan ekologi.  Perubahan 
yang perlu mendapat perhatian adalah 
pergeseran sikap kepatuhan pada 
otoritas tradisional atau lokal; 
perubahan intensitas penangkapan 
sejalan dengan perubahan tingkat 
ketergantungan masyarakat pada sektor 
perikanan; pertumbuhan dan perubahan 
sikap penduduk; kemajuan teknologi 
penangkapan ikan; perkembangan pasar 
komesial; dan dampak iklim terhadap 
ekosistem. 

Peran Regulasi.  Dirhamsyah (2006) 
meyakini bahwa regulasi yang memadai 
dan tepat akan mendorong 
pengembangan dan pengelolaan 
sumberdaya karang dan pesisir secara 
berkelanjutan.  Degradasi sumberdaya 
kelautan dan pesisir Indonesia saat ini 
merupakan akibat dari regulasi yang 
rumit dan tidak tepat.  Degradasi 
sumberdaya ini menjadi semakin parah 
karena lemahnya penegakan hukum 
(law enforcement), termasuk terhadap 
kegiatan penangkapan ikan secara illegal 
dan/atau merusak ekosistem laut. 
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Satria dan Matsuda (2004) meyakini 
bahwa kebijakan otonomi daerah di 
Indonesia memberikan dampak yang 
positif terhadap pengelolaan 
sumberdaya kelautan berbasis 
masyarakat, karena perencanaannya 
menjadi lebih bersifat bottom-up dengan 
pendekatan partisipatif, sehingga 
nelayan lokal akan lebih merasa perlu 
ikut melindungi sumberdaya kelautan 
tersebut agar menjadi lebih lestari.  
Walaupun desentralisasi juga memiliki 
beberapa permasalahan, namum tetap 
lebih baik dibandingkan dengan 
kebijakan sentralisasi. 

Pemerintah telah menetapkan area 
lindung laut atau marine protected area 
(MPA) di Kepulauan Raja Ampat.  
Penetapan zona larangan penangkapan 
ikan dan biota laut lainnya ini telah 
mengakomodir berbagai kepentingan.  
Untuk merespon peningkatan kegiatan 
ekonomi yang berbasis sumberdaya 
kelautan (penangkapan ikan, pariwisata 
bahari, dan budidaya biota laut)  di 
wilayah Kepulauan Raja Ampat, 
Pemerintah Daerah telah pula 
menetapkan enam tambahan MPA, 
yakni di Ayau-asia, Teluk Mayalibit, Selat 
Dampier, Wayag-Sayang-Piay, dan 
Misool Selatan2; selain MPA yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah pusat.  
Seluruh MPA ini meliputi total luas 
sebesar 1.185.940 hektar.   

Grantham et al. (2013) telah melakukan 
kajian untuk mengidentifikasi konfigurasi 
kewilayahan jaringan marine protected 
area (MPA) yang sesuai untuk wilayah 
Kepulauan Raja Ampat, dengan 
mempertimbangkan aspek biodiversitas, 

                 
2
  Peraturan Bupati No. 66 tahun 2007 

perubahan No. 05 tahun 2009 tentang 
Penetapan Kawasan Konservasi Laut Raja 
Ampat 

perikanan berkelanjutan, dan 
aksesibilitas sumberdaya.  Upaya 
mengidentifikasi konfigurasi wilayah 
MPA yang pas ternyata sulit dilakukan 
karena di satu sisi sangat penting untuk 
melindungi karang yang kaya keragaman 
biologinya dan nilai-nilai konservasi 
lainnya; sedangkan di sisi lain, 
masyarakat lokal sangat tinggi 
ketergantungan hidupnya dengan 
sumberdaya kelautan.   

Zona larangan penangkapan ikan (no-
take zone atau disingkat NTZ) perlu 
diidentifikasi dengan tepat pada setiap 
hamparan fishing ground, agar setiap 
komunitas/suku yang menggantungkan 
hidupnya dari sumberdaya laut pada 
zona tersebut mendapatkan keadilan 
akses untuk menangkap ikan dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Grafton et al (2011) mengidentifikasikan 
bahwa ada dua kriteria pokok dalam 
mengevaluasi kesesuaian lokasi untuk 
ditetapkan sebagai MPA, yakni (1) 
signifikansinya secara biologi dan ekologi 
dan (2) fisibilitasnya secara ekonomi.  
Selain itu, dampak penetapan status 
MPA terhadap masyarakat lokal perlu 
pula dikaji dan selanjutnya dalam proses 
penetapannya perlu partisipasi aktif dari 
para pemangku kepentingan. 

Selain dimensi teknis (terutama biologi 
dan ekologi); pertimbangan sosial, 
ekonomi, dan politik juga sangat 
berpengaruh dalam penetapan NTZ.  
Penetapan NTZ akan mudah diterima 
oleh semua pihak pada tataran teknis, 
tetapi kesulitan sering terjadi adalah 
penetapan NTZ yang bisa diterima oleh 
semua pihak secara sosial, ekonomi, dan 
politik.  Oleh sebab itu, kegiatan 
sosialisasi kepada masyarakat dan 
konsultasi dengan tokoh adat, tokoh 
masyarakat, dan tokoh agama 
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merupakan bagian penting dalam proses 
pemilihan dan penetapan MPA dan NTZ.  

Pengelolaan sumberdaya kelautan yang 
berwawasan ekologis ini diharapkan 
akan mampu menjamin kelestarian 
keragaman hayati pada ekosistem 
terumbu karang Kepulauan Raja Ampat, 
dan sekaligus mampu menyediakan 
sumberdaya perikanan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat setempat secara 
berkelanjutan (sustainable fishing zone).   

Pulina dan Meleddu (2012) merangkum 
harapan pokok para pemangku 
kepentingan terkait dengan penetapan 
MPA, yakni: (1) peningkatan hasil 
tangkapan ikan atau biota laut yang 
memiliki nilai komersial tinggi secara 
berkelanjutan, (2) mengurangi atau 
mencegah konflik internal, dan (3) 
meningkatkan pendapatan dan 
keuntungan dari kegiatan perikanan.  
Oleh sebab itu, penetapan NTZ dipilih 
terutama dengan pertimbangan agar 
proses siklus reproduksi ikan atau biota 
laut yang bernilai ekonomi lainnya dapat 
berlangsung secara alami.  Secara teknis, 
NTZ diarahkan untuk ditetapkan pada 
lokasi ikan atau biota laut lainnya 
bertelur.   

Namun demikian, Fenner (2012) 
meyakini bahwa upaya pembatasan 
penangkapan ikan sulit untuk diterapkan 
kecuali di negara maju.  Penetapan MPA 
merupakan cara pengelolaan 
sumberdaya kelautan yang banyak 
dipilih, karena tidak membutuhkan 
banyak informasi awal untuk diterapkan.  
‘Dataless management’ yang diterapkan 
berdasarkan informasi kualitatif 
bersumber dari pengetahuan tradisional 
cukup efektif, murah, dan praktis untuk 
pengelolaan ikan terumbu karang, tetapi 
membutuhkan kepemimpinan tokoh 

masyarakat atau pemerintah yang kuat 
atau disegani untuk implementasinya.     

Sebaliknya, walaupun diakui bahwa 
upaya mencapai dan menjaga keserasian 
antara tujuan ekonomi dan ekologi 
tidaklah mudah dalam pengelolaan 
sumberdaya kelautan, namun Hardy et 
al. (2013) menyimpulkan bahwa hal ini 
bukan mustahil untuk diwujudkan, 
paling tidak berdasarkan kajian mereka 
di Kepulauan Solomon.  Mereka 
menyimpulkan bahwa kombinasi antara 
strategi penangkapan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan dan fungsi sosial 
ekonomi masyarakat, dengan upaya 
konservasi biodiversitas karang adalah 
mungkin diformulasikan; yakni dengan 
membatasi penangkapan ikan di areal 
terumbu karang dan mengalihkan usaha 
penangkapan pada ikan tuna di laut 
lepas.  Namun implementasi strategi ini 
membutuhkan perubahan perilaku dan 
budaya masyarakat nelayan setempat, 
serta dukungan politik (political will) dan 
kebijakan pemerintah sebagai panduan 
pelaksanaannya.  

Sekarang secara legal formal memang 
beberapa wilayah laut yang kaya 
biodiversitas dan/atau penting fungsinya 
dalam menjaga keberlanjutan siklus 
reproduksi ikan telah ditetapkan sebagai 
MPA, baik atas ketetapan pemerintah 
pusat mapun daerah.  Jumlah penduduk 
yang masih sedikit di Kepulauan Raja 
Ampat juga tidak memberikan tekanan 
yang mengkhawatirkan bagi ekosistem 
laut.  Namun demikian, di masa yang 
akan datang, perubahan demografis 
mungkin dapat terjadi secara cepat 
seiring dengan perkembangan sektor 
pariwisata di kawasan ini.  Dinamika 
perubahan demografi ini sejak sekarang 
perlu diantisipasi.  
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Peranan Sektor Swasta.  Selain didukung 
oleh institusi adat dan regulasi 
pemerintah, kegiatan konservasi 
sumberdaya kelautan telah pula secara 
terbatas diperankan oleh pelaku usaha.   
Pelaku usaha yang ikut berperan aktif 
umumnya adalah pelaku usaha bidang 
kepariwisataan yang bisnisnya 
bergantung pada daya tarik ekosistem 
laut, misalnya pada pengelola fasilitas 
akomodasi (resort dan hotel) dan 
penyedia jasa kegiatan selam (diving) 
dan snorkeling. 

Bottema dan Bush (2012) telah 
melakukan telaah empiris terhadap 
upaya restorasi karang oleh Yayasan 
Karang Lestari di Pemuteran, pesisir 
Utara Pulau Bali; dan pengelolaan taman 
wisata bahari di laut sekitar Gili 
Trawangan, sebelah barat Pulau 
Lombok.  Hasil telaah ini 
memperlihatkan bahwa sektor swasta 
mampu meningkatkan kepedulian 
terhadap konservasi di kalangan turis 
dan masyarakat pesisir, membuka 
sumber pendapatan alternatif, dan 
meningkatkan kapasitas finansial untuk 
mendukung aktivitas konservasi 
sumberdaya kelautan.  Dalam hal ini, 
dukungan pemerintah masih dibutuhkan 
untuk pemantapan status 
kelembagaannya. 

Beberapa diving resort di Kepulauan 
Raja Ampat juga memberikan perhatian 
dan dukungan terhadap upaya 
konservasi sumberdaya kelautan dan 
pemberdayaan masyarakat lokal, 
misalnya Papua Diving Resort dan Misool 
Eco-Resort. 

Peranan Lembaga Non-Pemerintah.  
Beberapa lembaga internasional telah 
terlibat aktif dalam kegiatan konservasi 
di Kepulauan Raja Ampat, misalnya 
Conservation International (CI), The 

Nature Conservancy (TNC), dan World 
Wildlife Foundation (WWF).  Selain itu 
juga ada beberapa lembaga non-
pemerintah tingkat lokal yang juga 
terlibat, misalnya Yayasan Kalabia. 

CI telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah Kabupaten 
Kepulauan Raja Ampat, terutama Dinas 
Perikanan dan Kelautan dan Dinas 
Pariwisata dalam rangka membuat 
formulasi kebijakan, terutama yang 
terkait dengan konservasi sumberdaya 
kelautan dan pengembangan pariwisata 
bahari yang berkelanjutan (sustainable 
marine tourism).  CI membantu 
pemerintah daerah untuk menemukan 
solusi terbaik dalam menyeimbangkan 
kepentingan konservasi dengan sasaran 
pembangunan daerah, kepentingan 
ekonomi, dan realitas politik. 

Pada bulan Desember 2006, CI bersama 
mitra menghadap Menteri Kelautan dan 
Perikanan dan menyampaikan dengan 
jelas bahwa pemerintah pusat dan 
daerah sebaiknya lebih fokus pada 
program perikanan dan pariwisata 
bahari berkelanjutan, dari pada 
mengutamakan keuntungan ekonomi 
sesaat yang diperoleh dari kegiatan 
pertambangan terbuka yang potensial 
untuk mencemari lingkungan.  Selain itu, 
menyarankan juga untuk lebih 
mengintensifkan penegakkan hukum 
untuk pengamanan MPA di wilayah Raja 
Ampat.  

Pada tahun 2003, perwakilan dari 88 
masyarakat adat memutuskan untuk 
berkerjasama dengan CI, TNC, dan 
beberapa organisasi lainnya untuk 
mengatasi persoalan penurunan kualitas 
lingkungan akibat praktek penangkapan 
ikan yang bersifat destruktif oleh 
nelayan luar-daerah dan mendukung 
penetapan MPA.  MPA ini akan dikelola 



 
 

TEKNOVASI INDONESIA Vol. II, No.2, November 2013 

ISSN : 2252-911X  15 
 
 

bersama (co-managed) antara 
masyarakat adat dengan aparatur 
pemerintahan setempat.  Baik aturan 
adat (sasi) maupun aturan pemerintah 
akan dijadikan pedoman.  

Sasaran program kerjanya TNC di 
Kepulauan Raja Ampat adalah untuk 
menjaga agar Kepulauan Raja Ampat 
tetap menjadi salah satu wilayah dengan 
keragaman hayati tertinggi dan sekaligus 
menjaga sumber kehidupan masyarakat 
lokal, dengan cara: (1) membantu 
menjaga jaringan MPA di Kepulauan Raja 
Ampat yang melingkupi wilayah seluar 
4.500 mil persegi; (2) memasukkan 
pengelolaan MPA dalam kebijakan dan 
perencanaan jangka panjang; dan (3) 
menciptakan kesempatan pendidikan 
dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat lokal tentang pentingnya 
habitat dan sumberdaya kelautan. 

Upaya yang dilakukan TNC dan berbagai 
pihak lainnya, pada tahun 2010 telah 
membuahkan hasil berupa kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Raja 
Ampat yang menetapkanwilayah 
perairannya sebagai sanctuary bagi ikan 
hiu dan melarang penangkapan atau 
pembunuhan ikan hiu, pari, duyung, dan 
kura-kura.  Kegiatan pemantauan yang 
dilakukan TNC juga berdampak nyata 
terhadap upaya proteksi karang. 

Selain organisasi internasional, di Raja 
Ampat juga telah terbentuk beberapa 
NGO yang aktif berpartisipasi dan 
berkolaborasi dalam kegiatan konservasi 
dan pemberdayaan penduduk lokal.  
Karena kedekatan geografis, banyak juga 
individu dan komunitas di Australia yang 
secara terbuka menyatakan 
kepeduliannya terhadap upaya 
pemeliharaan keragaman hayati laut di 
Kepulauan Raja Ampat. 

 

4.2. Pengelolaan Sumberdaya 
Perikanan: Belajar dari revolusi 
hijau 

Ketika ada desakan untuk meningkatkan 
produksi pertanian dan produktivas 
lahan pertanian dalam menghadapi 
ancaman kelaparan pada tahun 1960-an, 
maka jawaban yang muncul adalah 
pengembangan dan aplikasi berbagai 
teknologi pertanian yang menjadi pilar 
revolusi hijau, termasuk benih unggul, 
pupuk anorganik/sintetik, pestisida 
berbasis bahan kimia, mesin-mesin 
pertanian dengan bahan bakar fosil 
sebagai sumber energinya, dan 
pengembangan infrastruktur irigasi 
secara masif.   

Sukses gerakan revolusi hijau dalam 
membebaskan India dari ancaman 
kelaparan pada tahun 1960-an, segera 
diikuti dengan globalisasi praktek 
budidaya pertanian yang mengabsorpsi 
teknologi-teknologi yang menjadi tulang 
punggung revolusi hijau ini.  Revolusi 
hijau merambah seluruh penjuru planet 
Bumi tanpa hambatan sampai akhir era 
1970-an.  Keberhasilan dalam 
melipatgandakan produktivitas pangan, 
mengatasi persoalan kelaparan, dan 
meningkatkan pendapatan petani telah 
membuat banyak pihak terlena dan abai 
terhadap dampak negatif dari praktek-
praktek budidaya pertanian era revolusi 
hijau.   

Dampak negatif yang telah terdeteksi 
adalah terjadinya pencemaran 
lingkungan akibat residu pestisida dan 
pupuk sintetik, erosi lahan, penurunan 
biodiversitas, dan kontaminasi pangan 
yang membahayakan kesehatan 
manusia.  Selain itu, aplikasi teknologi-
teknologi era revolusi hijau tidak lagi 
mampu meningkatkan produktivitas 
pertanian secara signifikan.  Lebih lanjut, 
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saat ini praktek budidaya pertanian ala 
revolusi hijau ini dikategorikan sebagai 

praktek pertanian konvensional 
(conventional farming) (Gambar 2).   

 

 

Gambar 2.  Transformasi proses produksi pangan daratan dan lautan menuju 
pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat  

 

Pertanian konvensional mempunyai 
karakteristik antara lain: (1) sangat 
berorientasi komersial dan padat modal; 
(2) menggunakan pestisida, pupuk 
sintesis/anorganik, bahan agrokimia 
lainnya, dan pasokan energi eksternal 
secara ekstensif; (3) cenderung bersifat 
monokultur dengan menggunakan 
varietas yang mempunyai potensi hasil 
tinggi; (4) skala besar dan menggunakan 
alat dan mesin pertanian, sehingga 
efisien tenaga kerja; dan (5) 
mengandalkan dan mengikuti 
perkembangan inovasi teknologi.  

Kekhawatiran akan dampak negatif 
pencemaran lingkungan terhadap 
keberlanjutan proses produksi pertanian 

dan penurunan produktivitas lahan, 
serta dampak kontaminasi residu bahan 
kimia pertanian terhadap kesehatan 
telah mengubah prilaku konsumsi 
sebagian masyarakat.  Permintaan akan 
pangan organik (organic food) semakin 
meningkat.  Budidaya pangan organik 
tidak menggunakan pestisida sintetik, 
pupuk anorganik, dan agrokimia lainnya, 
serta tidak mengunakan organisma 
termodifikasi secara genetik (genetically 
modified organisms, disingkat GMO). 

Meningkatnya kesejahteraan dan 
kesadaran untuk hidup sehat telah 
meningkatkan permintaan terhadap 
pangan organik, yang selanjutnya 
mendorong pengembangan pertanian 
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organik pada skala komersial.  
Berdasarkan praktek budidaya tanaman 
yang dilakukan, maka pertanian 
tradisional adalah pertanian organik.  
Hanya saja, untuk menjadi pertanian 
organik yang komersial, maka 
produktivitasnya dan kualitas produknya 
perlu ditingkatkan. 

Cannarella dan Piccioni (2011) 
mendeskripsikan bahwa pertanian 
berkelanjutan modern di masa depan 
sepertinya akan terhubung kembali 
dengan karakteristik pertanian masa 
lalu, melalui penyesuaian ulang (re-
appropriation) tradisi pertanian dan 
aktivitas perdesaan lainnya yang selama 
ini dimarjinalisasi, diabaikan, atau telah 
dilupakan; sehingga terlahir tradisi baru 
yang berbasis warisan budaya lokal dan 
pengetahuan tradisional.  Pengalaman 
positif dan negatif yang diperoleh dari 
revolusi hijau akan ikut mewarnai tradisi 
pertanian baru dimaksud.   

Pembangunan perikanan tidak perlu 
melalui seluruh siklus sebagaimana yang 
terjadi dalam perkembangan pertanian.  
Pengembangan teknologi perikanan 
sebaiknya sejak sekarang diorientasikan 
berbasis pada tradisi bahari masyarakat 
lokal, dikembangkan dari pengetahuan 
tradisional atau kearifan lokal. 

 

5. Peran Teknologi 

Teknologi yang canggih sering 
mempesona para pembuat kebijakan di 
Indonesia, sehingga sering mudah 
dipengaruhi untuk membuat kebijakan 
publik yang lebih berpihak kepada 
penggunaan teknologi canggih tersebut 
walaupun realitanya Indonesia akan 
seratus persen tergantung pada pihak 
asing.  Akademisi, peneliti, dan 
perekayasa teknologi merasa lebih hebat 

dan bergengsi jika terlibat dalam 
kegiatan yang terkait dengan teknologi 
canggih, walaupun kadang kegiatan 
tersebut hanya bersifat replikasi dari 
kegiatan serupa yang sudah lama 
dikembangkan oleh negara maju.  
Masyarakat juga sering terpukau oleh 
piranti teknologi canggih, walaupun 
kadang tidak mengerti tentang cara 
penggunaan yang maksimal dari piranti 
teknologi tersebut. 

Kecenderungan untuk merasa lebih 
bergengsi dengan mengikuti 
perkembangan atau menggunakan 
piranti teknologi canggih telah 
sedemikian parahnya mewabah di 
semua strata masyarakat Indonesia, 
sehingga teknologi yang relevan dengan 
kebutuhan nyata dan sepadan dengan 
kapasitas absorpsi petani, peternak, 
nelayan, pengrajin, dan kelompok 
masyarakat awam lainnya sangat jarang 
mendapat perhatian.   

Beberapa teknologi yang telah 
dikembangkan di dalam negeri secara 
teknis sudah relevan dengan kebutuhan, 
tetapi butuh investasi awal yang tak 
terjangkau oleh petani, nelayan, atau 
calon pengguna potensial lainnya atau 
lebih sering karena kalah kompetitif 
dengan teknologi serupa yang sudah 
lebih dahulu tersedia di pasar.  Sering 
juga karena biaya operasionalnya terlalu 
mahal, sehingga tidak menguntungkan 
untuk digunakan oleh masyarakat 
ekonomi lemah atau usaha mikro, kecil, 
dan menengah. 

Sesuai amanah konstitusi, tujuan 
pengembangan teknologi adalah untuk 
menyejahterakan umat.  Teknologi 
hanya akan berperan dalam 
menyejahterakan masyarakat jika 
teknologi tersebut digunakan untuk 
proses produksi atau pelayanan jasa.  
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Maknanya adalah teknologi yang 
prioritas untuk dikembangkan adalah 
teknologi yang dapat dimanfaatkan, 
terlepas apakah itu teknologi super 
canggih atau teknologi sangat 
sederhana.   

Kunci utama agar teknologi 
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal 
Kepulauan Raja Ampat adalah teknologi 
tersebut: (1) relevan secara teknis 
dengan kebutuhan masyarakat; dan (2) 
terjangkau dan lebih menguntungkan 

secara finansial jika digunakan; dan (3) 
lebih kompetitif dibandingan dengan 
teknologi serupa yang telah tersedia.  
Kata kuncinya adalah relevan, 
terjangkau, menguntungkan, dan 
kompetitif (Gambar 3).  Jika konsisten 
dengan amanah kostitusi, maka empat 
kriteria inilah yang harusnya menjadi 
acuan bagi para pengembang teknologi 
di Indonesia, bukan tingkat kecanggihan 
teknologi. 

 

 

 

Gambar 3.  Proses pengembangan teknologi domestik yang secara teknis relevan 
kebutuhan, secara finansial mampu diabsorpsi, dan kompetitif terhadap teknologi 

asing 
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5.1. Dinamika keseimbangan teknologi 
dengan kapasitas absorpsi 
masyarakat lokal 

Pengkajian yang terkait dengan 
kesenjangan tingkat kemajuan teknologi 
dengan kapasitas absorpsi pengguna 
lebih banyak dilakukan pada tingkat 
nasional dan fokus pada industri sebagai 
lembaga pengguna teknologinya.  
Sebagai contoh, Fu et al. (2011) 
menelaah tentang serapan teknologi 
asing oleh negara berkembang.  Kajian 
ini menyimpulkan bahwa keuntungan 
dari difusi teknologi asing hanya dapat 
diperoleh jika upaya tersebut dibarengi 
dengan pengembangan kapasitas 
absorpsi industri domestik.   

Mendorong salah satu upaya saja, 
misalnya hanya mendorong proses 
transfer teknologi asing saja atau hanya 
berusaha mengembangkan inovasi 
nasional semata, tidak akan optimal 
untuk mengembangkan kapabilitas 
teknologis suatu negara berkembang 
dalam upaya mengejar 
ketertinggalannya.  Tanpa dibarengi 
pengembangan kapasitas absorpsi, 
teknologi transfer mungkin hanya akan 
bersifat parsial, disebabkan oleh kendala 
biaya dan teknis.  Kendala absorpsi 
teknologi asing dapat juga bukan 
disebabkan oleh rendahnya kemampuan 
absorpsi, tetapi disebabkan oleh 
ketidaksesuaian antara teknologi yang 
dikembangkan negara maju dengan yang 
dibutuhkan negara berkembang (Fu et 
al. (2011). 

Kajian tentang kapasitas absorpsi 
masyarakat sebagai pengguna teknologi 
masih sangat terbatas.  Walaupun 
demikian, persoalan absorpsi teknologi 
pada level negara atau oleh industri juga 
terjadi pada level masyarakat sebagai 
pengguna teknologi, karena proses yang 

terjadi dalam suatu sistem inovasi pada 
dasarnya sama, terlepas dari pada level 
mana inovasi teknologi tersebut terjadi 
(Lakitan, 2013).  Absorpsi teknologi 
sebagai tahap awal penggunaan 
teknologi dalam proses produksi barang 
atau layanan jasa terjadi jika teknologi 
yang diintroduksikan tersebut (1) sesuai 
dengan kebutuhan atau persoalan yang 
dihadapi, dan (2) sepadan pula dengan 
kapasitas absorpsi penggunanya. 

Kapasitas absorpsi teknologi masyarakat 
lokal di Kepulauan Raja Ampat masih 
sangat rendah, namun kondisi ini tidak 
perlu digiring menuju kesimpulan bahwa 
introduksi teknologi untuk membantu 
masyarakat tersebut dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraannya belum 
perlu dilakukan.  Berbagai kendala 
absorpsi teknologi dan kemungkinan 
melebarnya kesenjangan antara 
masyarakat lokal dan pendatang jika 
introduksi teknologi dilakukan saat ini, 
perlu dijadikan dasar pertimbangan 
dalam memformulasikan jenis dan 
tingkat teknologi yang relevan untuk 
diintroduksikan kepada masyarakat 
lokal.  Hal yang terpenting untuk 
dicermati adalah bagaimana memilih 
dan menata kombinasi terbaik antara 
jenis dan tingkat teknologi yang 
dintroduksikan pada setiap tahap 
perkembangan kapasitas absorpsi 
masyarakat. 

Cannarella dan Piccioni (2011) 
menganjurkan untuk mengembangkan 
inovasi berbasis warisan budaya lokal 
dan pengetahuan tradisional (local 
cultural heritage and traditional 
knowledge).  Anjuran ini didasarkan 
pada hasil observasi yang menunjukkan 
bahwa aktivitas pertanian (berikut 
teknologi yang digunakan) pada saat ini 
semakin diragukan jaminan 
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keberlanjutannya, karena sering 
mengakibatkan dampak negatif bagi 
lingkungan dan kesehatan manusia.  
Walaupun anjuran ini diarahkan untuk 
kegiatan pertanian, namun tentunya 
juga relevan untuk dipertimbangkan 
pada kegiatan perikanan.   Cannarella 
dan Piccioni (2011) memperkenalkan 
istilah ‘traditiovation’ untuk pendekatan 
ini. 

Inovasi dan proses perubahan tidak 
dapat dipisahkan dari konteks sosial 
budaya masyarakat yang disasar, 
termasuk mentalitas, perilaku, sikap, 
cara pandang, pendekatan, dan praktek 
yang telah menjadi penciri sosial budaya 
masyarakat yang bersangkutan.  Selain 
berharap bahwa teknologi akan 
mengubah sikap perilaku dan 
meningkatkan status sosial-ekonomi 
masyarakat; sebaliknya juga teknologi 
yang dintroduksikan harus pula 
diselaraskan dengan karakteristik sosial 
budaya masyarakat, agar lebih besar 
peluangnya untuk diabsorpsi. 

Pengabaian dan/atau kegagalan dalam 
mengenali dan mengintegrasikan 
dimensi sosial-budaya dan ekonomi 
dalam paket teknologi yang 
diintroduksikan sering menjadi faktor 
utama penyebab kegagalan 
implementasi teknologi di tingkat 
masyarakat.  Walaupun semakin banyak 
pakar dan pelaku pembangunan yang 
mengakui adanya persoalan ini, namun 
upaya untuk perbaikan program dan 
kegiatan difusi teknologi dengan 
pengintegrasian aspek sosial dan 
ekonomi masih belum nyata dan serius 
dilakukan.   

Cannarella dan Piccioni (2011) juga 
mengakui hal ini, serta menyatakan 
bahwa dimensi sosial budaya dalam 
difusi atau transfer teknologi ini sangat 

jarang mendapat perhatian (scarcely 
considered), kurang dikenali (less 
recognized), dan jarang dikaji secara 
serius (poorly studied).  Pengintegrasian 
perspektif sosial budaya sering dianggap 
sebagai tambahan beban pekerjaan oleh 
para pakar teknologi, karena akan 
menjadi tambahan upaya, resiko, dan 
komplikasi. 

Rendahnya tingkat keberhasilan proses 
difusi teknologi kepada masyarakat 
sebagai akibat pengabaian aspek 
ekonomi, sosial, dan budaya merupakan 
sebuah pembelajaran yang sangat 
mahal.  Sebagai kelompok elit dengan 
kapasitas intelektual yang lebih baik, 
seharusnya pakar dan para pelaku 
pembangunan tidak boleh lagi hanya 
memilih cara yang mudah dan praktis 
dalam mengeksekusi kegiatan difusi 
teknologi.  Realita bahwa proses difusi 
teknologi mempunyai kompleksitas yang 
tinggi dan multi-dimensi harus dihadapi 
secara komprehensif dan cerdas. 

Kegagalan difusi teknologi yang masif 
selama ini tidak sepatutnya dijadikan 
ajang untuk saling menyalahkan; 
sebaliknya perlu dijadikan alasan kuat 
untuk menjadikannya sebagai simpul 
kolaborasi antara pakar dari berbagai 
disiplin ilmu.  Persoalan yang rumit dan 
bersifat multi-dimensi tak mungkin 
secara sempurna bisa diselesaikan oleh 
satu individu atau satu disiplin ilmu saja. 

 

5.2. Pendidikan Masyarakat Lokal 
untuk Peningkatan Kapasitas 
Absorpsi 

Leisher et al (2012) berpendapat bahwa 
pendidikan dan penyuluhan tentang 
MPA kepada  masyarakat lokal akan 
meningkatkan pengetahuan dan perilaku 
positif yang dalam jangka panjang akan 
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menjadi modal dasar untuk keberhasilan 
penerapan regulasi MPA.  Di Kepulauan 
Raja Ampat telah ada upaya beberapa 
pihak untuk mendidik masyarakat lokal 
tentang lingkungan, antara lain melalui 
kegiatan lembaga non-pemerintah yang 
didukung oleh lembaga internasional 
dan badan usaha milik pemerintah.  
Sebagai salah satu contoh adalah 
Yayasan Kalabia yang melakukan 
kegiatan pendidikan lingkungan untuk 
masyarakat, terutama anak-anak dan 
remaja usia sekolah di wilayah 
Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.  
Proses pembelajarannya di lakukan 
dengan mendatangi anak-anak dan 
remaja dari pulau ke pulau dengan 
menggunakan kapal yang dirancang 
sebagai sekolah keliling. 

Namun demikian, pendidikan tentang 
lingkungan semata memang akan secara 
langsung meningkatkan kemampuan 
masyarakat lokal untuk ‘mengenali dan 
menghafal’ isu-isu lingkungan yang 
penting, serta mampu mengetahui mana 
yang baik dan buruk jika dilakukan.  Akan 
tetapi hal ini tidak akan cukup, 
masyarakat lokal perlu ditingkatkan 
kapasitas intelektualnya melalui 
pendidikan yang lebih komprehensif dan 
terstruktur.   Kecerdasan intelektualnya 
perlu diasah, sehingga kepedulian 
terhadap lingkungan tidak direduksi 
hanya sebatas upaya konservasi, tetapi 
juga harus diserasikan dengan upaya 
penyejahteraan masyarakat.  Ekologi 
harus diserasikan dengan ekonomi, agar 
sustainabilitas yang hakiki dapat benar-
benar diwujudkan. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada 
tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten 
Kepulauan Raja Ampat mencapai 142,15 
pada tahun 2010 (BPS, 2011).  Nilai APK 
yang tinggi ini dapat diinterpretasikan 

bahwa banyak anak-anak atau remaja di 
luar kisaran usia 7-12 tahun di 
Kabupaten Kepulauan Raja Ampat yang 
masih bersekolah pada tingkat SD.  
Kemungkinan besar ini bermakna bahwa 
banyak (paling tidak ada 42,15%) murid 
SD di kabupaten ini yang usianya sudah 
lebih dari 12 tahun.  Kecil kemungkinan 
murid SD yang di luar kisaran usia 
normal tersebut yang berusia kurang 
dari 7 tahun.  Kelambatan anak-anak 
atau remaja dalam menyelesaikan 
pendidikan dasar ini dapat disebabkan 
oleh tingkat kecerdasan intelektualnya 
yang belum berkembang dan/atau 
kualitas penyelenggaraan pendidikan 
dasar yang kurang baik.  Apapun hasil 
diagnosa penyebab sebenarnya, yang 
jelas hal ini perlu mendapat perhatian 
segera.   

Untuk Kabupaten Kepulauan Raja 
Ampat, upaya peningkatan kapasitas 
intelektual masyarakat lokal ini dapat 
mencakup: (1) perbaikan gizi ibu dan 
anak agar anak-anak tumbuh sehat dan 
siap untuk mengikuti pendidikan; (2) 
peningkatan kesadaran keluarga tentang 
pentingnya pendidikan bagi anak-anak 
sebagai generasi penerus; (3) 
peningkatan kesejahteran keluarga agar 
dapat membiayai sekolah dan tidak 
memaksa anak usia sekolah untuk ikut 
bekerja; (4) peningkatan aksesibilitas, 
kelengkapan, dan kualitas fasilitas 
pendidikan; (5) peningkatan jumlah dan 
kualitas tenaga pendidik; serta (6) 
pemberlakuan regulasi dan kebijakan 
yang kondusif untuk meningkatkan 
motivasi semua pihak agar dapat 
berpartisipasi aktif dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

Kesenjangan antara tingkat pendidikan 
(mungkin juga berarti kesenjangan 
tingkat kecerdasan intelektual) 
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masyarakat lokal dengan masyarakat 
pendatang perlu diminimalisir.  Kondisi 
ini perlu diwujudkan terlebih dahulu 
sebelum introduksi teknologi dilakukan 
dan sebelum investasi bisnis dibuka 
lebar.  Jika tidak, maka investasi bisnis 
dan introduksi teknologi maju dapat 
berakibat pada semakin melebarnya 
jurang kesenjangan kesejahteraan 
antara masyarakat lokal dengan 
pendatang.  Kesenjangan kesejahteraan 
yang semakin melebar dapat menjadi 
bom waktu yang setiap saat dapat 
memicu konflik sosial di kemudian hari. 

Kapasitas absorpsi teknologi terkait erat 
dengan dua faktor, yakni kecerdasan 
intelektual dan kemampuan finansial.  
Pada saat ini, masyarakat lokal di 
Kepulauan Raja Ampat masih belum 
mencapai posisi yang optimal untuk 
kedua faktor ini.  Pendidikan masyarakat 
secara umum masih tergolong rendah 
dan demikian pula halnya dengan 
kemampuan finansialnya.   

Absorpsi teknologi dalam setiap kegiatan 
selalu terkait dengan penambahan 
ongkos produksi atau biaya layanan, 
sehingga konteks ekonomi akan sulit 
untuk dihindari.  Absorpsi teknologi 
untuk kegiatan penangkapan atau 
budidaya ikan dan biota laut lainnya 
kecil kemungkinan akan terjadi jika 
tanpa dilatarbelakangi oleh motivasi 
bisnis.  Intensi kewirausahaan 
(entrepreneurial intention) lahir jika dua 
prasyaratnya terpenuhi, yakni kelayakan 
(feasibility) dan keinginan (desirability) 
(Liñán dan Santos, 2007).  Untuk 
masyarakat lokal Raja Ampat, kelayakan 
untuk mengelola usaha bisnis perikanan 
masih terkendala oleh kemampuan 
finansial (untuk modal usaha) dan 
manajerial.  Berdasarkan fakta 
rendahnya tingkat pendidikan dan 

miskinnya pengalaman melakukan 
bisnis, maka cukup logis untuk 
mengasumsikan bahwa kemampuan 
manajerial masyarakat lokal masih 
belum optimal. 

Asumsi tentang kemampuan manajerial 
bisnis yang belum optimal juga sejalan 
dengan hasil observasi di lapangan yang 
menunjukkan bahwa kegiatan usaha 
perdagangan di wilayah Kepulauan Raja 
Ampat umumnya dilakukan oleh 
masyarakat pendatang.  Selain itu, 
kurang optimalnya kemampuan 
manajerial masyarakat lokal terindikasi 
juga dari kegagalan upaya budidaya 
rumput laut yang pernah dicoba di 
wilayah ini, yakni di pantai Pulau 
Salawati sebagai inisiatif dari pemerintah 
daerah dan dilaksanakan dengan 
melibatkan masyarakat lokal sebagai 
petaninya.  Kegagalan ini sering 
dikaitkan dengan budaya masyarakat 
lokal yang cenderung ‘ekstraktif’ dan 
belum terbiasa untuk melakukan 
kegiatan ‘budidaya’.  Walaupun mungkin 
ketidakberhasilan ini juga terkait dengan 
faktor eksternal lainnya, yakni kesulitan 
dalam pemasaran rumput laut yang 
dihasilkan. 

Kegagalan ini dapat menjadi sinyal 
bahwa pilihan yang tepat dalam kondisi 
kapasitas absorpsi masyarakat yang 
rendah bukanlah memberikan alternatif 
kegiatan ekonomi dengan muatan 
teknologi baru, tetapi lebih tepat jika 
mengembangkan atau menyesuaikan 
teknologi yang sudah akrab dengan 
masyarakat lokal dalam rangka untuk 
meningkatkan produktivitas atau 
efisiensi kegiatan ekonomi yang sudah 
digeluti masyarakat. 
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5.3. Pengembangan Teknologi 
Bersama Masyarakat 

Untuk menyiasati kesenjangan 
pengetahuan yang lebar dan 
menghindari shock bagi masyarakat lokal 
yang disasar, maka pengembangan 
teknologi perlu dilakukan bersama 
masyarakat, bukan hanya untuk 
masyarakat.  Titik awal pengembangan 
teknologi disesuaikan dengan tingkat 
pengetahuan, praktek yang biasa 
dilakukan, nilai-nilai adat dan budaya 
masyarakat, potensi sumberdaya alam 
setempat, serta peluang dan akses pasar 
untuk produk atau jasa yang dihasilkan.  
Aspek-aspek teknis, sosial, dan ekonomi 
ini perlu dipahami secara mendalam dan 
komprehensif sebagai bekal utama dan 
menjadi pertimbangan pokok dalam 
pengembangan teknologi. 

Sesungguhnya telah terjadi kesepadanan 
antara kapasitas absorpsi dengan 
teknologi tradisional yang digunakan 
masyarakat lokal saat ini.  Akan tetapi 
kesepadanan ini telah menjadi penyebab 
stagnannya proses kemajuan 
masyarakat lokal.  Walaupun memang 
dengan kelimpahan sumberdaya 
perikanan pada saat ini, stagnansi pada 
teknologi tradisional ini tidak berdampak 
nyata pada status sosial ekonomi 
masyarakat lokal, tetapi kondisi 
‘kenyamanan’ ini tidak akan berlangsung 
selamanya, terutama saat menghadapi 
kenyataan bahwa penduduk akan terus 
bertambah dan ancaman lain terhadap 
ekosistem laut juga semakin sulit 
dikendalikan.   

Masyarakat lokal sepatutnya tidak 
dibiarkan terperangkap dalam 
kenyamanan sementara ini.  Masyarakat 
lokal perlu diingatkan untuk segera 
menyiapkan diri untuk menghadapi 
kondisi masa depan yang makin banyak 

tantangannya.  Teknologi dalam menjadi 
alat bantu.  Oleh sebab itu kapasitas 
absorpsi masyarakat lokal perlu 
ditingkatkan, melalui pendidikan, 
kesehatan, dan sesejahteraannya.  
Untuk mempercepat tercapai 
kesepadanan baru antara kapasitas 
absorpsi dan level teknologi, maka upaya 
peningkatan kapasitas absorpsi ini perlu 
dibarengi secara paralel (namun dengan 
arah berlawanan) dengan upaya 
adaptasi/simplifikasi teknologi (Gambar 
4). 

Teknologi tradisional yang selama ini 
digunakan masyarakat lokal dapat 
digunakan sebagai referensi arah dalam 
proses adaptasi/simplifikasi teknologi 
ini, terutama untuk memudahkan 
pencapaian keserasian dengan latar 
belakang sosio-kultural masyarakat lokal. 

Pengembangan teknologi bersama 
masyarakat diharapkan mampu 
menghasilkan teknologi yang tidak 
hanya sesuai kebutuhan tetapi juga 
sepadan dengan kapasitas absorpsi 
masyarakat, sehingga meningkatkan 
peluang bagi teknologi tersebut untuk 
digunakan dalam kegiatan produktif.  
Dengan demikian, maka teknologi 
tersebut dapat berkontribusi nyata 
terhadap upaya menyejahterakan rakyat 
sebagaimana yang diamanahkan 
konstitusi.  Kesejahteraan yang 
dimaksud bukanlah merupakan 
kesejahteraan yang bersifat instan tapi 
tidak berkelanjutan; sebaliknya teknologi 
yang dikembangkan bersama rakyat 
diharapkan mampu secara bertahap 
(gradual) tapi berkelanjutan 
meningkatkan taraf kesejahteraan, 
karena dalam prosesnya juga terjadi 
pembelajaran yang sistematis bagi 
masyarakat. 
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Gambar 4.  Upaya parallel untuk mencapai kesepadanan baru antara 
kapasitas absorpsi dengan level teknologi yang ditawarkan kepada 

masyarakat lokal 

 

Kecanggihan teknologi mungkin mampu 
memukau dan mengundang kekaguman 
bagi masyarakat.  Akan tetapi, persoalan 
absorpsi teknologi untuk kegiatan social 
ekonomi masyarakat merupakan 
persoalan yang berbeda.  Rasa kagum 
justeru sering muncul berasosiasi 
dengan adanya kesenjangan yang lebar; 
sebaliknya hasrat untuk mengabsorpsi 
suatu teknologi sebagai alat untuk 
kegiatan produktif lebih banyak 
berasosiasi dengan realita kebutuhan 
dan keterjangkauan.  Pada level makro, 
Sen (2005) mengingatkan bahwa 
hendaknya jangan hanya membawa 
pengetahuan global ke negara 
berkembang, tetapi juga perlu dipelajari 
pengetahuan lokal dari negara yang 
bersangkutan, terutama basis 
pengetahuan dari masyarakat miskinnya. 

Pendekatan pembangunan yang fokus 
pada upaya penyejahteraan 
berkelanjutan (Sustainable Livelihoods 
Approach, disingkat SLA) diyakini lebih 
sesuai untuk masyarakat lokal di 
Kepulauan Raja Ampat.  Allison and 
Horemans  (2006) mengemukakan 
bahwa prinsip-prinsip SLA mencakup: (1) 
menempatkan kepentingan sosial 
ekonomi masyarakat sebagai fokus 
sasaran; (2) menembus sekat sektoral; 
(3) memahami inter-relasi isu mikro-
meso-makro atau lokal-nasional-global; 
(4) responsif dan melibatkan peranserta 
semua pemangku kepentingan; (5) 
membangun berlandaskan kekuatan-
kekuatan yang telah dimiliki masyarakat; 
dan (6) mengadopsi konsepsi 
keberlanjutan (sustainability) yang 
multidimensional, yakni dimensi 
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ekonomi, institusional, sosial, dan 
lingkungan. 

Walaupun SLA merupakan pendekatan 
yang komprehensif dan inklusif, 
penerapannya pada program perikanan 
secara teknis di lapangan masih 
terkendala oleh beberapa hal, termasuk 
ketiadaan sumber pembiayaan dan 
sumberdaya intelektual, serta rendahnya 
kapasitas inovasi dan manajerial pada 
tingkat lokal (Ferrol-Schulte et al. 2013). 

Intervensi untuk pemberdayaan 
masyarakat nelayan tak harus fokus 
pada upaya meningkatkan pendapatan 
dari penangkapan ikan; sebaliknya, lebih 
baik dilakukan melalui berbagai aktivitas 
lain yang bersifat komplementer dengan 
penangkapan ikan.  Teknologi yang 
relevan untuk ditawarkan antara lain 
teknologi untuk mengurangi ‘bycatch’, 
meningkatkan efisiensi dalam 
pengolahan hasil tangkapan dan 
penyimpanan, dan meningkatkan 
keselamatan di laut.  Teknologi yang 
ditawarkan juga harus memperhatikan 
kendala absorpsi bagi masyarakat, 
mencermati peluang dari sumberdaya 
yang ada, dan sesuai dengan strategi 
investasi.  Pilihan teknologi yang tepat 
dapat meningkatkan keuntungan 
ekonomi dan mendukung keberhasilan 
upaya konservasi (Allison and Ellis, 
2001). 

Pembangunan sektor perikanan 
cenderung fokus pada hal-hal yang tidak 
dimiliki oleh nelayan, misalnya 
infrastruktur, akses permodalan, dan 
teknologi; dari pada hal-hal yang telah 
nelayan miliki, seperti modal sosial 
(social capital), ketrampilan, 
pengetahuan tradisional, aturan adat, 
dan siasat dalam mencari nafkah.  
Padahal, kunci keberhasilan pengelolaan 
dan pengembangan perikanan yang 

berkelanjutan adalah keberhasilan 
dalam memfasilitasi nelayan untuk 
menemukan jalannya sendiri keluar dari 
kemiskinan dengan cara menumbuhkan 
modal dan kemampuan yang telah 
dimiliki (Allison and Ellis, 2001).  Modal 
yang dimaksud mencakup modal sosial, 
ekonomi, institusi, dan pengetahuan. 

 

6. Rangkuman dan Rekomendasi 

6.1. Rangkuman 

Mungkin sulit untuk menemukan 
individu yang tidak sependapat bahwa 
teknologi dibutuhkan untuk 
meningkatkan kualitas hidup manusia, 
termasuk kualitas masyarakat lokal di 
Kepulauan Raja Ampat.  Akan tetapi, 
untuk dapat berdampak positif terhadap 
kualitas hidup manusia, maka teknologi 
tersebut harus terlebih dahulu 
digunakan dalam proses produksi barang 
atau dalam proses pelayanan jasa.   

Agar teknologi digunakan oleh 
masyarakat lokal Raja Ampat, maka ada 
beberapa prasyarat yang harus 
terpenuhi, yakni: [1] teknologi harus 
sesuai atau relevan dengan kebutuhan 
atau persoalan yang dihadapi oleh para 
pengguna potensialnya.  Nelayan adalah 
salah satu kelompok pengguna teknologi 
perikanan; [2] teknologi yang ditawarkan 
harus sepadan dengan (atau lebih 
rendah dari) kapasitas absorpsi 
pengguna yang menjadi sasarannya; [3] 
untuk kegiatan yang bersifat komersial, 
maka aplikasi teknologi tersebut harus 
lebih menguntungkan dibandingkan 
dengan cara-cara tradisional, atau 
dibandingkan dengan teknologi yang 
sedang digunakan; dan (4) teknologi 
yang ditawarkan harus lebih kompetitif 
dalam kehandalan teknisnya dan/atau 
dalam hal harganya. 
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Kapasitas absorpsi teknologi sangat 
ditentukan oleh dua faktor, yakni 
kemampuan secara teknis dan secara 
finansial.  Realita pada saat ini, 
masyarakat lokal Kepulauan Raja Ampat 
masih tergolong rendah dalam berbagai 
kemampuan, baik teknis maupun 
finansial.  Hal ini bisa dihubungkan 
dengan beberapa indikator, termasuk 
tingkat pendidikan dan IPM masyarakat 
yang masih rendah, serta persentase 
masyarakat miskin yang masih tinggi. 

Rendahnya kapasitas absorpsi 
masyarakat lokal Raja Ampat ini 
memperkecil peluang bagi teknologi 
yang ditawarkan untuk digunakan.  Ada 
dua alternatif yang dapat dipilih agar 
teknologi yang diintroduksikan dapat 
digunakan masyarakat lokal, yakni: (1) 
menyederhanakan teknologi yang akan 
ditawarkan agar lebih sederhana dan 
murah sehingga sepadan dengan 
kapasitas absorpsi saat ini; atau (2) 
meningkatkan kapasitas absorpsi melalui 
pendidikan, layanan kesehatan, akses ke 
sumber modal usaha.   

Teknologi yang sesuai dengan kapasitas 
absorpsi masyarakat lokal ini tentu 
sudah ada, yakni teknologi tradisonal 
yang umumnya sangat sederhana, tetapi 
teknologi ini terbukti tidak mampu 
meningkatkan kesejahteraan atau 
kualitas hidup mereka.  Sehingga 
alternatif yang rasional untuk dipilih 
adalah meningkatkan kapasitas absorpsi 
masyarakat lokal tersebut.  Upaya ini 
tentu perlu diformulasikan dengan 
cermat dan berbasiskan realita kondisi 
sosial ekonomi masyarakat sasarannya.  
Kajian ini mencoba mengekplorasi 
realita sosial ekonomi masyarakat lokal 
Raja Ampat dan faktor-faktor lain yang 
akan berpengaruh (positif atau negatif) 
terhadap proses absorpsi teknologi.  Dari 

sisi lain, juga diidentifikasi jenis dan 
tingkat teknologi yang sesuai untuk 
diintroduksikan. 

Proses penyeimbangan antara kapasitas 
absorpsi dengan teknologi yang 
ditawarkan perlu dirancang dengan 
berdasarkan asas pembangunan 
bersama masyarakat, bukan 
pembangunan untuk rakyat.  Pandangan 
Allison and Ellis (2001) berikut ini: “The 
key to sustainable fisheries management 
and development is to facilitate small 
scale fisherfolk to find their own routes 
out of poverty by building on their 
existing capital and capabilities”, patut 
dipanuti.  Kunci untuk pengelolaan 
perikanan yang berkelanjutan adalah 
dengan cara memfasilitasi nelayan skala 
kecil agar dapat menemukan jalannya 
sendiri untuk keluar dari jerat 
kemiskinan, berdasarkan kemampuan 
teknis dan finansial yang dimilikinya saat 
ini. 

 

6.2. Rekomendasi 

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, 
maka beberapa butir rekomendasi yang 
dapat dikemukakan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
lokal Kepulauan Raja Ampat melalui 
introduksi teknologi perikanan adalah 
sebagai berikut: 

[1]  Sebelum penentuan teknologi 
perikanan yang akan 
diintroduksikan, perlu dipahami 
terlebih dahulu secara 
komprehensif tentang jenis 
teknologi yang dibutuhkan dan level 
teknologi yang sesuai dengan 
kapasitas absorpsi masyarakat lokal 
di Kepulauan Raja Ampat; 

[2] Pada tahap awal, butuh intervensi 
pemerintah dalam upaya 
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meningkatkan kapasitas absorpsi 
teknologi masyarakat lokal, melalui 
meningkatkan kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan, pelayanan 
kesehatan, dan akses ke sumber 
modal usaha yang lebih baik; 

[3] Memilih dan menetapkan jenis dan 
level teknologi perikanan yang 
sesuai dengan capaian peningkatan 
kapasitas absorpsi masyarakat lokal 
setelah intervensi pemerintah 
dilakukan; dan 

[4] Penggunaan teknologi yang 
diintroduksikan dalam kegiatan 
perikanan diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, sehingga juga dapat 
berdampak positif terhadap 
peningkatan lanjut dari kapasitas 
absorpsi teknologi masyarakat lokal.  
Selanjutnya, teknologi diadaptasi 
lebih lanjut sesuai dengan 
peningkatan kapasitas absorpsi 
yang dicapai.  Proses tumbuh 
bersama antara perkembangan 
teknologi dan peningkatan kapasitas 
absorpsi yang bersifat timbal-balik 
ini diharapkan terus berkelanjutan 
walaupun mungkin lajunya 
berlangsung tanpa lompatan besar.  
Pendekatan mengutamakan 
‘keberlanjutan’ bukan mencari 
‘terobosan’ ini diyakini lebih cocok 
untuk realita kondisi sosial ekonomi 
masyarakat lokal Kepulauan Raja 
Ampat. 
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