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I.    PENDAHULUAN 

 

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perbaikan kehidupan umat 
manusia menuju arah yang lebih baik, terutama dalam kehidupan social, 
ekonomi dan budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat atau 
perangkat kerjanya.  Sebagai alat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
digunakan dalam proses pembangunan diperoleh dari berbagai sumber, antara 
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berasal dari berbagai negara di dunia dan diterapkan di Indonesia.  Sejalan 
dengan perkembangannya, pembangunan selain memberikan manfaat juga 
memberikan pengaruh negatif terhadap sumberdaya dan lingkungan. 

Kerusakan terumbu karang, sedimentasi, penurunan kualitas perairan, 
abrasi pantai, illegal fishing, dan lain-lain merupakan contoh pemanfaatan 
sumberdaya kelautan dan lingkungan yang tidak sesuai dengan hakekat dan 
keberadaan manusia yang mempunyai tugas etika dan moral dalam menjaga 
dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan agar berkelanjutan dan 
dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh generasi mendatang. 

Sejalan dengan itu, makalah berjudul konstruksi kearifan tradisional 
dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, diharapkan akan 
dapat menguak berbagai kearifan tradisonal yang tersebar di seluruh wilayah 
Nusantara yang selama ini menjadi pegangan pengelolaan di masa lalu yang 
sebagain besar telah memberikan pengaruh positif terhadap kelestarian 
sumberdaya perikanan dan  kemungkinan dapat dimanfaatkan kembali untuk 
kondisi saat ini. 

 

II.    BEBERAPA TAFSIRAN KEARIFAN TRADISIONAL 

Di Indonesia, pola pengelolaan sumberdaya ikan, sejak tahun 1985 telah 
memperoleh perhatian yang serius, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.  Pengelolaan perikanan yang 
sebelumnya bersifat tersentralisir berubah menjadi desentralisasi sebagaimana  
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah.  Dalam pasal 3 UU No. 22/1999 disebutkan bahwa wilayah daerah 
provinsi terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang 
diukur dari garis pantai.  Sedangkan, pasal 10 UU No. 22/1999 menyebutkan 
kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh se pertiga dari batas laut provinsi.  
Namun hingga saat ini masih belum ada aturan secara umum yang jelas untuk 
diterapkan untuk setiap daerah bahkan secara nasional (Nikijuluw, 2002; Satria, 
2002a., Satria, et al., 2002).  Berbagai tipe pengelolaan yang diusulkan untuk 
diterapkan di Indonesia mulai dari pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis 
masyarakat (Nikijuluw, 2002; Satria, et al., 2002), sampai dengan penggunaan 
kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya termasuk sumberdaya 
perikanan (Satria, 2002a; Satria, et al., 2002; Keraf, 2003; Posey, 1999; Wahyono et 
al., 1999).   
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Keraf (2003), mendefiniskan kearifan tradisional adalah semua bentuk 
pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau 
etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas 
ekologis.  Jadi kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan atau 
pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik 
di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan 
adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua 
penghuni komunitas ekologi.  Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, 
dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang 
sekalgus membentuk pola perilaku manusia sehari -hari baik terhadap sesama 
manusia maupun terhadap alam dan yang gaib. 

Satria (2002b), menggunakan istilah pengetahuan lokal (indigenous 
knowledge) dan mendefinisikan sebagai suatu kekayaan intelektual mereka yang 
hingga kini terus dipertahankan.  Dalam beberapa literature telah mendapat 
tempat sebagai salah satu sumber ilmu pengatahuan seperti dalam metode 
RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries).  Inilah yang mesti  dikembangkan lebih 
jauh dan sepatutnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dihargai 
sekaligus dikombinasikan dengan temuan-temuan moderen yang dilahirkan 
lembaga riset atau perguruan tinggi. 

Pengetahuan masyarakat lokal yang terakumulasi sepanjang sejarah 
hidup mereka mempunyai peranan sangat besar.  Pandangan bahwa manusia 
merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan 
penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif 
untuk pembangunan berkelanjutan (Gadgil, et al., 1993).  Konsep sistem 
pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau 
tradisional (Mitcheli, 1997). 

Sistem kearifan tradisional (pengetahuan masyarakat lokal) didasarkan atas 
beberapa karakter penggunaan sumberdaya (Matowanyika, 1991), ialah: (1) 
sepenuhnya pedesaan; (2) sepenuhnya didasarkan atas produksi lingkungan 
fisik setempat; (3) integrasi nilai ekonomi, sosial, budaya serta institusi dengan 
hubungan keluarga sebagai kunci sistem distribusi dan keluarga sebagai dasar 
pembagian kerja; (4) sistem distribusi yang mendorong adanya kerjasama; (5) 
sistem pemilikan sumberdaya yang beragam, tetapi selalu terdapat sistem 
pemilikan bersama; dan (6) sepenuhnya tergantung pada pengetahuan dan 
pengalaman lokal. 
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Salah satu bentuk kearifan trasional di Kawasan Timur Indonesia, yaitu 
apa yang disebut dengan Hak Ulayat Laut (HUL).  Secara konseptual hak 
ulayat laut (HUL) merupakan terjemahan dari bahasa inggris, sea tenure.  
Seorang pakar kelautan, Launsgaarde, menyebutkan istilah sea tenure 
mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul 
dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut (Satria, et al., 2002).  
Selanjutnya Sudo (1983), dalam Wahyono, et al., (2000), menyebutkan bahwa 
sea tenure merupakan suatu sistem dengan beberapa orang atau kelompok 
sosial yang memanfaatkan wilayah laut dan mengatur tingkat 
eksploitasinya, termasuk melindungi dari eksploitasi yang berlebihan (over-
exploitation).  Akimichi (1991), menyatakan hak kepemilikan (property right), 
mempunyai konotasi sebagai memiliki (to own), memasuki (to acces), dan 
memanfaatkan (to use).  Konotasi ini, tidak hanya mengacu pada wilayah 
penangkapan (fishing ground), tetapi mengacu juga pada tekhnik-tekhnik 
penangkapan, peralatan penangkapan, teknologi yang digunakan, bahkan 
sumberdaya yang ditangkap dan dikumpulkan. 

Suatu kesimpulan yang membahas mengenai HUL mengatakan 
bahwa peubah-peubah pokok dalan kajian HUL meliputi: wilayah, unit 
pemilik sosial, legalitas (legality) beserta pelaksanaannya (enforcement).  
Wilayah dalam konteks HUL tidak hanya terbatas pada pembatasan luas 
wilayah, tetapi juga pada eksklusivitas wilayah.  Ekskluvitas wilayah ini dapat 
juga berlaku pada sumberdaya kelautan, teknologi yang digunakan, tingkat 
eksploitasinya, dan batas-batas yang bersifat temporal (Satria, 2002a). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyono, dan kawan-kawannya, di 
wilayah Indonesia Bagian Timur (Irian Jaya, Maluku dan Sulawei Utara), 
menyimpulkan bahwa konsep wilayah HUL di ketiga propinsi tersebut 
menunjukkan perbedaan dan persamaan.   Persamaan yang mencolok ialah 
klaim wilayah HUL hanya meliputi wilayah penangkapan (fishing ground) 
yang secara tradisonal dieksploitasi oleh kelompok-kelompok masyarakat 
nelayan setempat (Wahyono, et al., 2000). 

Di Indonesia, fishing right hanya dilaksanakan di beberapa daerah 
yang selama ini memiliki hukum adat/hak ulayat yang mengatur 
pengelolaan sumberdaya laut seperti Seke di Kabupaten Sangihe  (Sulawesi 
Utara), Awig-awing di Lombok (NTB), dan lain-lain,  namun secara umum 
pengelolaan sumberdaya laut yang diterapkan di Indonesia masih berbasis 
pemerintah (government based mangement).  Pada rezim ini pemerintah 
bertindak sebagai pelaksana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai 
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pengawasan, sedangkan kelompok-kelompok masyarakat pengguna (user 
group) hanya menerima informasi tentang produk-produk kebijakan dari 
pemerintah (Satria, et al., 2002). 

Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut berbasis pemerintah 
mengandung beberapa kelemahan.  Menurut Lawson (1984) dalam 
Nikijuluw (2002), beberapa kelemahan dari rezim pengelolaan sumberdaya 
perikanan berbasis pemerintah, adalah: (1) kegagalan rezim ini mencegah 
over exploitation sumberdaya perikanan karena keterlambatan dalam 
pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan; (2) kegagalan dalam 
penegakan hukum; (3) kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk 
menghindar dari peraturan perundang-undangan; (4) kebijakan yang tidak 
tepat dan  jelas atau adanya kebijakan yang saling bertentangan; (5) 
administrasi yang tidak efisien dalam bentuk biaya transaksi yang cukup 
tinggi; (6) kewenangan yang terbagi-bagi kepada beberapa lembaga 
pemerintahan; (7) data dan informasi yang diperoleh kurang benar atau 
kurang akurat; dan (8) kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen 
dalam mengatasi masalah-masalah di lapangan. 

Berdasarkan kelemahan tersebut di atas, pemerintah menyadari bahwa 
keterlibatan masyarakat merupakan suatu rumusan yang perlu dikembangkan 
terutama dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan.  Pengelolaan 
Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan 
kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanannya sendiri dengan 
terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta 
aspirasinya.  PSPBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada 
masyarakat sehingga mereka mengambil keputusan yang pada akhirnya 
menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka (Nikijuluw, 
2002). 

Lebih lanjut Nikijuluw (2002), menyatakan dari sisi kehadirannya, 
suatu PSPBM dapat dikembangkan melalui tiga cara, yaitu: (1) pemerintah 
beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya 
perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun 
dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini; (2) pemerintah 
dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya 
masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan.  Adat dan budaya 
tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena 
berubahnya zaman dan waktu.  Meski demikian, masyarakat dan 
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pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi 
karena te rnyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat 
masyarakat semakin sejahtera; dan (3) pemerintah memberikan tanggung 
jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumberdaya kepada 
masyarakat. 

Konsep ini mengandung beberapa kelemahan antara lain: tidak mampu 
mengatasi masalah interkomunitas, bersifat lokal, masalah dipengaruhi faktor 
eksternal, sulit mencapai skala ekonomi, dan tingginya biaya institusionalisasi.  
Di samping mengandung kelemahan, konsep ini juga mengandung beberapa 
keunggulan, seperti: kesesuaian dengan aspirasi dan budaya lokal, diterima 
masyarakat lokal, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mudah 
(Nikijuluw, 2002). 

Richard (1994), merumuskan pengetahuan lokal (kearifan tradisional), sebagai: 
konwledge that is in confirmity with general scientific principles, but which, because it 
embodies place – specific experence.  Allows better assessments of risk factors in 
production decisions.  Dalam kemampuan penduduk setempat dalam menilai 
resiko yang akan dihadapi dalam keputusan-keputusan yang menyangkut 
kegiatan produksi berdasarkan pengetahuannya tentang lokasi yang spesifik, 
maka “ketangguhan” suatu praktik pengelolaan sumberdaya alam tentunya 
akan lebih mudah untuk dipertahankan.  Namun, sekalipun penduduk setempat 
memiliki pengethauan yang d iperoleh melalui mekanisme sejalan dengan 
prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah dan ditunjang oleh pengalamnnya yang 
mendalam tentang kondisi setempat, tidaklah berarti bahwa penduduk setempat 
“maha tahu” tentang segala aspek dalam lingkungan hidupnya. 

 

III. KONSEP KEBERLANJUTAN DALAM PERIKANAN 

 Paradigma pembangunan perikanan pada dasarnya mengalami evolusi 
dari paradigma konservasi (biologi) ke paradigma rasionalisasi (ekonomi) 
kemudian ke paradifma sosial/komunitas.  Namun walaupun demikian menurut 
Charles (1994), ketiga paradigma tersebut masih tetap relevan dalam kaitan 
dengan pembangunan perikanan berkelanjutan.  Labih lanjut Charles (1994), 
menyatakan bahwa pandangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan 
haruslah mengakomodasikan ketiga aspek tersebut di atas.  Oleh karenanya 
konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sendiri harus mengandung 
aspek: 
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(1)                 Ecological sustainability (keberlanjutan ekologi).  Dalam pandangan 
ini memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga tidak melewati daya 
duk ungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem 
menjadi konsern utama. 

(2)                 Socioeconomic sustainability (keberlanjutan sosio-ekonomi).  Konsep 
ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus 
memperhatikan keber lanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan pada 
tingkat individu.  Dengan kata lain mempertahankan atau mencapai 
tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan konsern 
dalam kerangka keberlanjutan ini. 

(3)                 Community sustainabily, mengandung makna bahwa keberlanjutan 
kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi 
perhatian membangun perikanan yang berkelanjutan. 

(4)                 Institutional sustainability (keberlanjutan kelembagaan).  Dalam 
kerangka ini keberlanjutan yang kelembagaan menyangkut memelihara 
aspek finan sial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari 
ketiga pembangunan keberlanjutan di atas.  

Perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan (sustainable) 
sebenatnya dimulai pada awal tahun 1990-an yang merupakan proses dari 
terjadi beberapa perubahan yang menyangkut: (a) meningkatnya perhatian 
terhadap lingkungan dari para stakeholders sebagai akibat Rio summit yang 
menyerukan diperlukannya perbaikan secara global terhadap pengelolaan 
sumberdaya alam termasuk perikanan dan kelautan; (b) terjadinya collapse dari 
beberapa perikanan dunia seperti anchory, tuna dan salmon yang menyadarkan 
orang tentang konsekuensi yang ditimbulkan tidak hanya ekologi, namun juga 
konsekuensi sosial dan ekonomi; dan (c) pemberdaya an para stakeholders yang 
menuntut diperlukan pandangan yang lebih luas (holistik) mengenai 
pengelolaan perikanan (Aldier, et al., 2000). 

Menurut Fauzi dan Anna (2002),  dalam pembangunan berikanan 
berkelanjutan paling tidak harus ada beberapa komponen yang harus 
diperhatikan, seperti: (a) ekologi: tingkat eksploitasi, keragaman rekruitmen, 
perubahan ukuran tangkap, discard dan by catch serta produktivitas primer; (b) 
ekonomi: kontribusi perikanan terhadap gross domestic product (GDP), 
penyerapan tenaga kerja, sifat kepemilikan, tingkat subsidi dan alternatif income; 
(c) teknologi: lama trip, tempat pendaratan, selektivitas alat, FAD, ukuran kapal 
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dan efek samping dari alat tangkap, dan (d) etik: kesetaraan, ilegal fishing, 
mitigasi terhadap habitat, mitigasi terhadap ekosistem dan sikap terhadap 
limbah dan by catch. 

Keseluruhan komponen ini diperlukan sebagai prasaran dari dipenuhinya 
pembangunan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam 
Food Agriculture Organization (FAO) tentang code of conduct for responsible fisheries 
(FAO, 1995).  Apabila kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan holistik 
ini tidak dipenuhi maka pembangunan perikanan akan mengarah ke degradasi 
lingkungan, over-exploitation dan destructive fishing  practics.  Hal ini dipicu oleh 
keinginan untuk memenuhi kepentinga n sesaat (generasi kini) atau masa kini 
sehingga tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan diarahkan sedemikian rupa 
untuk memperoleh manfaat masa kini.  Akibatnya, kepentingan lingkungan 
diabaikan dan penggunaan teknologi yang “quick yielding” yang sering bersifat 
destructive seperti fish bombing dan poisoning dapat terjadi (Fauzi dan Anna, 
2002).  Di Indonesia, praktek pembangunan perikanan yang unsustainable lewat 
destructive fishing practice tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi yang 
cukup significant,   Kerugian yang diderita mencapai US$ 386,000 p er tahun 
akibat rusaknya terumbu karang.  Kerugian ini merupakan kerugian yang empat 
kali lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari destructive fishing practice (Fauzi 
dan Buchary, 2002).  Selain itu kerugian sosial yang diderita akibat 
pembangunan yang tidak berkelanjutan (unsustainable development) juga bisa 
terjadi.  Hal ini menyangkut hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya konflik 
horizontal diantara para pelaku perikanan itu sendiri.  Selain itu, manfaat yang 
seharusnya diperoleh oleh pemerintah dari pengelolaan sumberdaya perikanan 
juga tidak bisa didapat secara maksimal. 

 

IV. BEBERAPA CONTOH KEARIFAN TRADISIONAL DI LAUT 

4.1.     Seke di Kabupeten Sangihe, Sulawesi Utara 

Seke adalah mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumberdaya 
perikanan yang dijumpai di desa Para, Kabupaten Sangihe.  Wahyono, et al., 
(2000), menyatakan bahwa masyarakat Para mengenai tiga jenis wilayah 
perairan yang dijadikan tempat penangkapan ikan (fishing ground), yaitu: sanghe, 
inahe dan elie.  Sanghe adalah suatu wilayah laut tempat terumbu karang (bahasa 
lokal: nyare), di mana banyak dihuni ikan-ikan karang.  Inahe adalah wilayah 
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perairan yang batas antara sanghe dan elie, sedangkan elie adalah wilayah pen 
angkapan ikan yang paling jauh dari daratan (offshore). 

Masyarakat Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama 
Seke.  Dalam organisasi Seke dikenal istilah lokal mengenai keanggotaan 
berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing yaitu: Lekdeng, Tatalide, Seke 
Kengkang, Matobo, Tonaas, Mandora, dan Mendoreso.  Lekdeng berarti anggota, 
sedangkan Tatalide adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang 
talontong (tongkat yang digunakan untuk menjaga seke agar posisinya tegak 
lurus di atas p ermukaan laut).  Tugasnya adalah menggerak-gerakan seke 
supaya ikan yang sudah berada di dalamnya tidak lari keluar.  Seke Kengkang 
adalah sebutan untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan 
seke (perahu kengkang).  Anggota ini bertugas menurunkan seke ke laut jika sudah 
ada aba-aba yang diberikan pemimpin pengoperasian seke.  Matobo adalah 
anggota yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan layang 
sebelum seke diturunkan ke laut. 

Tonaas adalah pimpinan pengoperasian seke, sedangkan wakilnya disebut 
Tonaseng Karuane.  Mandore adalah orang yang selalu membangunkan anggota 
seke setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota.  
Mandore ini berkemampuan dalam menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan 
dibagikan ke seluruh anggota.  Mendoreso adalah sebutan untuk orang yang 
menjadi bendahara organisasi seke (Wahyono, et al., 1992).  Dengan demikian, 
organisasi tradisional seke telah menerapkan konsep bagi hasil sebagaimana 
terdapat pada organisasi modern (Satria, et al., 2002). 

Wahyono et al., (1992) mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang ada di 
desa Para, paling tidak diarahkan untuk empat pertimbangan, yaitu: 

(1)                 Bagi hasil tangkapan diberikan kepada warga desa yang sudah 
berkeluarga (termasuk janda/duda). 

(2)                 Bagi hasil tangkapan untuk warga desa yang belum berkeluarga; 

(3)                 Bagi hasil tangkapan yang didasarkan atas status sosial tertentu, 
antara lain seperti: kepala desa, guru, pendeta, perawat, dan sebagainya 
serta 

(4)                 Bagi hasil tangkapan diberikan menurut status keanggotaan dalam 
organisasi seke, yaitu tonaas, mandor, juru selam, dan sebagainya. 
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Kelompok seke dalam operasinya menerapkan konsep lokasi penangkapan ikan 
yang eksklusif, dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu 
jenis alat tangkap.  Dalam kelompok seke terdapat juga pengaturan operasi di 
tempat-tempat penangkapan yang dilakukan secara bergilir.   

Jika terjadi pelanggaran lokasi, pihak yang melanggar dikenakan sanksi 
ganti rugi berupa barang yaitu 5 – 10 zak semen atau uang senilai barang itu.  
Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau 
fasilitas umum lainnya di desa Para.  Menurut Satria, et al., (2002), pelajaran yang 
dapat diambil dari pengelolaan sumberdaya ikan dengan organisasi tradisional 
seke ini, adalah: 

(1)                 Seke mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa 
memberikan perhatian kepada distribusi dan alokasi pemanfaatan 
sumberdaya alam, khususnya ikan, kepada seluruh anggota masyarakat.  
Hal ini tercermin pada pembagian waktu dan lokasi untuk setiap 
kelompok seke dalam suatu periode waktu (misalnya satu minggu).  
Dengan demikian, konflik pemanfaatan di antara masyarakat akan 
tereleminasi. 

(2)                 Selain distribusi penangkapan ikan, tradisi seke mengajarkan juga 
pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini terlihat 
dari sistem bagi hasil yang diterapkan.  Seluruh komponen masyarakat 
mendapat bagi hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah 
kelompok seke tertentu.  Dalam konteks modern, sistem didtribusi 
pendapatan seperti ini mencirikan adanya konsep pemanfaatan yang kuat 
di kalangan masyarakat Para. 

 

4.2.       Sasi di Kabupaten Maluku Tengah 

 

Sasi adalah salah satu model pengelolaan sumberdaya kelautan yang 
dilakukan sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku.  Tradisi sasi yang 
cukup dikenal adalah tradisi sasi di Desa Nolloth, 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.  Pelaksanaan sasi di Desa 
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Nolloth pada sa at ini berdasarkan pada keputusan Desa tentang Peraturan Sasi 
Desa Nolloth yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh 
Kepala Desa dan Kewang (Satria, et al., 2001). 

Bersamaan dengan kaputusan tersebut, dikelaurkan juga aturan tentang 
sanksi terhadap pelanggaran sasi.  Zona sasi meliputi areal seluas 125.000 m2 
pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km mulai dari pantai Umisin (batu berlubang) 
sampai pantai Waillessy (Berbatasan dengan Desa Ihamahu).  Adapun ke arah 
laut zona ini mulau dari surut terendah sampai kedalaman 25 meter.  Dengan 
demikian, sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan 
sumberdaya alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan sasi. 

Sasi merupakan salah satu institusi adat yang berisi kesepakatan-
kesepakatan adat lengkap dengan sanksi-sanski apabila terjadi pelanggaran 
terhadap adat tersebut.  Misalnya, dilarang memanah ikan serta kegiatan wisata 
bahari yang belum mendapat izin dari kepala desa.  Di kawasan desa Nolloth 
dikenal dengan dua sistem penyelenggaran sasi, yaitu Sasi negeri (sasi adat), dan 
sasi gereja.  Perbedaan pokok di antara dua sistem sasi tersebut adalah 
penyelenggaraan kesepakatan tradisional tersebut.  Penyelenggara sistem Sasi 
Negeri adalah Kewang dan kepala desa, sedangkan penyelenggaraan Sasi Gereja 
adalah pendeta dan gereja. 

Keseluruhan peraturan dalam sistem sasi disampaikan secara lisan dari 
generasi ke generasi.  Berbeda dengan sistem tradisional di daerah lainnya, 
sistem sasi di desa Nolloth sudah diakomodasi pelaksanaannya oleh pemerintah 
formal melalui legitimasi secara tertulis dan formal dari pemerintah desa pada 
tahun 1990.  Dengen demikian, sejak saat itu, sasi menjadi suatu pranata yang 
formal dan legal di tingkat desa. 

 Pelajaran yang dapat diambil dari sistem sasi ini adalah bahwa adanya 
kesadaran masyarakat pesisir desa Nolloth tentang pentingnya kelestarian 
sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.  Sistem ini akan 
mewujudkan juga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat pengguna 
sumberdaya alam dan kewajiban masyarakat untuk melestarikannya.  Problem 
yang mungkin terjadi dengan sistem sasi adalah bahwa peraturan ini hanya 
berlaku bagi masyarakat lokal dan tidak berlaku bagi masyarakat luar.  
Dampaknya adalah posisi tawarnya menjadi lemah karena saat pihak luar akan 
masuk ke kawasan sasi dengan membawa legitimasi pemerintah yang lebih 
tinggi (misalnya tingkat propinsi atau pusat), pelaksanaan sasi di kawasan 
tersebut berpotensi terganggu (Satria, et al., 2001). 



 12

 

 

 

 

4.3.             Rompong di Kawasan Pesisir Sulawesi Selatan 

 

Rompong adalah suatu tradisi penguasaan perairan pantai yang sudah 
lama dikenal masyarakat Bugis – Makasar.  Pemanfaatan perairan adalah sebagai 
daerah lokasi penangkapan ikan dan lahan budidaya.  Hal ini sudah dilakukan 
di beberapa wilayah perairan Selat Makasar, Teluk Bone, dan Laut Flores sebagai 
perairan yang mengelilingi provinsi Sulawesi Selatan.  Saat ini, penguasaa n 
perairan wilayah pantai telah diarahkan untuk kegiatan budidaya laut (Satria, et 
al., 2001). 

Tradisi rompong adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak 
pengelolaan atau pemanfaatan  sumberdaya perikanan di suatu kawasan yang 
batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat.  Dalam praktiknya, 
perairan di sekitar rompong tertentu diklaim nelayan pemilik rompong 
sebagaimana layaknya hak milik.  Konsekuensinya adalah  dalam radius kurang 
dari satu hektar tidak seorangpun yang boleh melakukan penangkapan ikan 
selain pemilik rompong.  ; Pengecualian terhadap larangan ini adalah 
penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap pancing.  Hubungan kerja 
antara parrompong dengan nelayan pembantu (anagguru) adalah dengan sistem 
bagi hasil yaitu 50% dari hasil tangkapan bersih untuk nelayan rompong dan 
sisanya 50% untuk nelayan pembantu yang jumlahnya empat orang.  Menurut 
Saad (1994), menyatakan bahwa setiap rompong memliki luas kurang lebih 
10.000 m2 yang diukur secara simetris masing-masing sepanjang 250 meter pada 
sisi (sejajar dengan arus air), dan masing-masing 10 m pada sisi lainnya. 

Dalam kaitan dengan kegiatan penangkapan ikan melalui sistem rompong, 
setiap parrompong mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak parrompong adalah: 
(1) parrompong memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan 
dalam wilayah di sekitar rompong nya.  Pengecualian terhadap monopoli ini 
adalah penangkapan ikan oleh nelayan lain yang menggunakan alat tangkap 
berupa pancing; (2) klaim atas perairan pantai itu dapat diwariskan dan 
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dihibahkan; (3) terhadap rompong yang tidak dimanfaatkan lagi (tidak ada 
kegiatan penangkapan ikan), pemilik rompong masih berhak dimintai persetujua 
nnya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan di sekitar perairan 
tersebut  (Saad, 1994).  Adapun kewajiban para parrompong, adalah: (1) 
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang 
diklaimnya; dan (2) pihak parrompong diwajibkan memberikan kesempatan 
kepada orang lain untuk menangkap ikan jika menggunakan alat tangkap 
pancing. 

 

V.   SIMPULAN DAN RETROPEKSI  

Sejalan dengan kajian tersebut di atas maka dapat ditarik suatu simpulan 
bahwa peranan kearifan tradisional dalam pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan memberikan saham yang cukup significant, oleh karena itu 
rekonstruksi kearifan tradisional dalam setiap kebijakan pemanfaatan 
sumberdaya alam termasuk sumberdaya perikanan merupakan suatu tuntutan 
yang tidak boleh diabaikan.  Sejalan dengan itu, maka beberapa langkah yang 
perlu diambil dalam rekonstruksi dalam beberapa agenda, sebagai berikut: 

(1)                 Perlu dilakukan identifikasi kearifan tradisional yang selama ini ada 
di Indonesia dan dilakukan pemetaan berdasarkan lokasi, ruang lingkup 
aturan, dan perkembangan kondisi terakhir.  Pemetaan kearifan 
tradisional tersebut merupakan landasan bagi implementasi pengelolaan 
sumberdaya perikanan sehingga lokalitas dan keunikannya dapat 
terakomodasi. 

(2)                 Perlu guidelines yang dapat dibuat pemerintah pusat yang menjadi 
pegagangan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasi pola 
community based management. 

(3)                 Dalam rangka memperjuangkan kepentingan nelayan, diperlukan 
organisasi yang independen baik berupa organisasi profesi maupun 
organisasi usaha yang secara sistematis dapat melakukan fungsi kontrol 
terhadap pemerintah daerah serta fungsi pengorganisasian untuk 
kepentingan ekonomi, kelestarian sumberdaya, maupun sosial. 
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