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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut menjadi isu yang sangat penting untuk 

diperhatikan.  Karena akhir-akhir ini eksploitasi terhadap sumberdaya pesisir dan laut 

semakin mengarah pada penggunaan armada dan alat penangkapan yang tidak ramah 

lingkungan.  Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut lebih bersifat merusak demi 

memperoleh keuntungan sesaat yang lebih besar tanpa memperhatikan aspek konservasi dan 

keseimbangan ekosistem. 

Sumberdaya pesisir dan laut merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan untuk 

mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan.   Konsekuensi logis 

dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama (common property) dan 

terbuka untuk umum (open acces) maka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dewasa ini 

semakin meningkat hampir semua wilayah.  

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut sekarang ini semakin ketat, sehingga 

masyarakat pesisir selalu berusaha untuk menggunakan armada dan peralatan tangkap yang 

modern.  Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat pesisir selalu dihubungkan dengan 

peningkatan pendapatan agar menjamin kehidupan yang lebih baik.  

Pengelolaan berbasis masyarakat akan memberikan insentif bagi masyarakat untuk 

mandiri melalui lembaga lokal.  Masyarakat yang akan menentukan keberlanjutan dari 

sumberdaya alam yang dimiliki di wilayahnya. Oleh karena itu, peran masyarakat begitu 

penting untuk menyepakati dan menjalankan norma dan aturan dalam pengelolaan 
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sumberdaya pesisir dan laut. Norma dan aturan tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut karena pada dasarnya muncul dari inisiatif masyarakat lokal. 

Saat ini terjadi peningkatan usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari, baik bagi masyarakat pesisir maupun permintaan pasar.  Di sisi lain hal yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar bisa 

menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.  Dengan demikian bisa menunjang kehidupan 

yang lebih baik untuk masa yang akan datang. 

Sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan sekitarnya jauh lebih besar dari 

daya dukung lingkungan (over eksploitation) yang lebih mengarah ke kerusakan 

(destruction), maka perlu perhatian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang baik.  

Namun sampai saat ini partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam hal perlindungan 

dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.  Partisipasi masyarakat pesisir sebagai 

stakeholders utama sumberdaya pesisir dan laut adalah faktor yang sangat menentukan 

khususnya dalam pendekatan pengelolaan dengan melaksanakan proses co-management 

berbasis komunitas dan dilakukan secara partisipatif. 

Salah satu pemanfaatan dan mobilisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya pesisir adalah mengintegrasikan kearifan lokal setempat dalam upaya 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.  Di banyak tempat/daerah di Timor-Leste terdapat 

kebiasaan adat istiadat yang selalu dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan 

lokal/tradisional.  Hal itu ternyata cocok dan efektif dalam menjaga keberlangsungan 

kehidupan sumberdaya pesisir dan laut. 

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini sering 

bersifat parsial dan berpola top-down.  Dengan demikian sering kali kurang atau bahkan tidak 

mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, dan tidak berpola bottom-up.  
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Sementara itu dalam implementasinya, kurang mendayagunakan potensi yang ada secara 

optimal termasuk nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan 

bermasyarakat di wilayah pesisir. 

Aktivitas masyarakat pesisir seringkali berdampak negatif bagi kelestarian 

sumberdaya pesisir dan laut.  Penggunaan pupuk kimia atau pestisida di lahan pertanian 

daerah pesisir, penggunaan peralatan dan cara tangkap tradisional yang merusak, tumpahan 

minyak dari mesin kapal dapat menyebabkan pencemaran tanah, air berpotensi merusak 

terumbu karang serta hutan bakau. 

Upaya penanganan permasalahan di wilayah pesisir perlu mengintegrasikan kearifan 

lokal masyarakat pesisir sebagai bentuk pertisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya 

pesisir dan laut.  Kearifan lokal atau kearifan tradisional adalah merupakan pengetahuan yang 

secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat lokal dalam mengolah lingkungan hidupnya, 

yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasinya terhadap 

lingkungannya, yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan (Lamech 

dan Prioyulianto, 1995).  Berbagai macam tabu/pantangan adat, upacara-upacara tradisional, 

dan berbagai tradisi lainnya yang dimiliki oleh banyak suku adat di berbagai daerah, apabila 

dikaji maka dapat mengungkapkan pesan-pesan budaya yang besar manfaatnya bagi upaya 

pelestarian lingkungan hidup.   

Tradisi dan kearifan lokal merupakan bukti  adanya ikatan antara manusia dengan 

lingkungan sekitar, sehingga melahirkan pengetahuan dan pikiran bagaimana memperlakukan 

alam dan lingkungannya.  Mesyarakat menyadari betul akan segala perubahan dalam 

lingkungan sekitar dan mampu mengatasinya demi menjaga keselarasan hubungan antara 

manusia dan alam .  Salah satu cara ialah dengan mengembangkan sikap, gaya hidup, dan 

tradisi-tradisi yang mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian 
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lingkungan hidup (Salim, 2008). Tradisi-tradisi inilah yang disebut sebagai salah 

satu  aplikasi sebuah kearifan lokal. 

Untuk memperkuat implementasi kearifan-kearifan lokal maka Pemerintah Timor-

Leste telah menertibkan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Lei Baze Ambiente) no. 26 

tahun 2012, dimana pada pasal 8 negara mengakui pentingnya kearifan lokal sebagai suatu 

budaya dan mekanisme tradisional untuk mengatur hubungan antara manusia dengan 

lingkungan sekitarnya. Pada pasal ini pemerintah menjamin efektivitas dari implementasi 

kearifan lokal untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya alam serta komponen terkait 

demi mencapai penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk itu masyarakat 

diminta untuk lebih aktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan kearifan budaya 

lokal dari bawah sebagai bentuk partisipasi masyarakat agar bisa menjaga sumberdaya alam 

dari kerusakan. 

Undang-Undang  Timor-Leste, no. 5 tahun 2004 tentang Pimpinan Daerah 

(autoridades comunitarias) pasal 2 tugas kepala desa (chefe do suco) ayat 2, baris (f) 

menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa adalah 

perlindungan lingkungan hidup.  Hal itu membuka kewenangan untuk mengelola masyarakat 

dan menentukan kebijakan dari bawah (bottom-up) untuk menjaga dan melindungi 

sumberdaya alam baik daratan, pesisir maupun laut.  

Masyarakat di Kota Administratif Atauro memiliki tradisi kearifan lokal tersendiri 

yang diwariskan dari nenek moyang daerah tersebut untuk melindungi dan melestarikan 

sumberdaya pesisir dan laut.  Dengan demikian setiap masyarakat mempunyai kewajiban 

untuk mentaati segala bentuk aturan yang disepakati dalam tradisi kearifan lokal tersebut.  

Kearifan lokal tersebut baik disadari atau tidak, merupakan sikap pelestarian lingkungan yang 

diwariskan turun temurun dan menjadi budaya masyarakat setempat.  Salah satu bentuk dari 
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sikap masyarakat terhadap pelestarian lingkungan adalah dengan adanya kesadaran sendiri 

dari masyarakat untuk melakukan kegiatan lubuk larangan terhadap sumberdaya pesisir dan 

laut sehingga menghindari kegiatan penangkapan ikan yang merusak, pembakaran hutan dan 

penangkapan satwa liar yang tidak berijin.   

Aturan adat di Kota Administratif Atauro pada umumnya dituangkan dalam hukum 

adat yang dikenal oleh masyarakat lokal sebagai tara bandu (lubuk larangan).  Tara bandu 

dihasilkan oleh kesepakatan masyarakat di seluruh desa yang ada di Pulau Atauro.  Peraturan 

adat di pulau ini masih kuat dan mengikat, diantaranya adalah aturan adat yang melarang 

masyarakatnya untuk menebang pohon, memburu satwa liar, membakar rumput/semak, dan 

mencuri.  Pelanggaran atas hukum adat ini akan dikenakan sanksi berupa memotong hewan 

ternak sesuai dengan jumlah yang disepakati dan dibagikan kepada warga di desa tersebut 

untuk dimakan bersama-sama.  Tujuan dari adanya tara bandu ini adalah untuk menjaga 

kelestarian sumberdaya pesisir dan laut di Pulau Atauro. 

Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste pasal 71 ayat 3 (2002), 

bahwa Atauro akan diberikan status ekonomi khusus.  Mengacu pada Undang-Undang Dasar 

tersebut di atas pemerintah telah membuat rencana strategi pembangunan nasional Timor-

Leste tahun 2011-2030:132  (plano estrategico dezenvolvimento nacional), dimana dalam 

jangka pendek (2011-2015) menyebutkan bahwa salah satu strategi pembangunan di Pulau 

Atauro adalah untuk meningkatkan pengelolaan perikanan pesisir dan perikanan darat demi 

menciptakan sektor perikanan komersial yang berkualitas.  Tujuannya fokus pada 

peningkatan hasil tangkapan dari kegiatan penangkapan ikan tradisional dan pemanfaatan 

lahan perikanan di zona ekonomi eksklusif. 

Sebagai tindak lanjut untuk memberikan dukungan dalam kearifan lokal  yang mana 

telah diakui oleh undang-undang lingkungan hidup, maka perlu suatu penelitian mendalam 
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agar bisa menunjukkan dan membuktikan secara ilmiah sehingga bisa diterima oleh semua 

kalangan nasional sebagai suatu usaha pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup secara 

tradisional.  Penelitian yang berhubungan dengan kearifan lokal di Timor-Leste belum 

banyak dilakukan.  Penelitian ini sangat penting guna merespon spekulasi atau keluhan-

keluhan dari berbagai pihak agar bisa membantu dan mendorong implementasi kearifan lokal 

untuk melaraskan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. 

1.2     Rumusan Masalah 

Sesuai dengan bahasan tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut.   

1. Apa saja potensi sumberdaya pesisir dan laut yang terdapat di Kota Administratif 

Atauro dan sejauh mana tingkat pemanfaatannya ?  

2. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir di Kota 

Administratif Atauro yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan sumberdaya 

pesisir dan laut ? 

3. Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat serta komponen terkait terhadap 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kota Administratif Atauro ?  

4. Bagaimana strategi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis kearifan 

lokal di Kota Administratif Atauro ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mengetahui potensi sumberdaya pesisir dan laut yang terdapat di Kota 

Administratif Atauro dan tingkat pemanfaatannya. 
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2. Mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada mansyarakat pesisir di 

Kota Administratif Atauro yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut.  

3. Mengetahui sikap dan perilaku masyarakat serta komponen terkait terhadap 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kota Administratif Atauro. 

4. Untuk mendapatkan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis 

kearifan lokal di Kota Administratif Atauro. 

1.4    Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang pengelolaan ekosistem wilayah pesisir dan laut serta 

sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan dan 

referensi dalam pengambilan keputusan dan rencana aksi untuk pelestarian 

lingkungan hidup dan khususnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.  

Selanjutnya bagi masyarakat pesisir, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat pesisir dalam praktek 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.   

 


