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LATAR BELAKANG 

Desa Kao berada di Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku 
Utara.  Memiliki luas 899 Ha, 367 Ha atau 41% diantaranya 
adalah hutan mangrove dengan status APL.  

Masyarakat mengalami transisi. Sebagian masih tradisional 
(petani dan nelayan), sebagian lain mengalami modernisasi 
(pegawai dan pedagang). 

Perkembangan Desa Kao mempengaruhi tekanan terhadap 
hutan mangrove.  

-Penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar.  

-Konversi menjadi perkebunan dan pemukiman 

 



Pesisir Desa Kao habitat bertelur burung Mamoa atau Gosong 
Maluku (Eulipoa wallacei) dan penyu.  

Burung Mamoa hidup di hutan dataran tinggi, namun bertelur 
dalam pasir pantai pada kedalaman ± 60 cm.  

Masyarakat Desa Kao mengeksploitasi telur-telur; semakin 
lama populasi kedua satwa tersebut semakin berkurang. 

 

 

 



PERMASALAHAN 

Hutan mangrove dan pesisir Desa Kao (habitat bertelur) 
merupakan common property resource yang dimiliki oleh 
desa, namun menjadi sumber daya akses terbuka (open 
access resource).  

 

Common property resource sering menghadapi permasalahan 
over exploitation. Kondisi pada Desa Kao mengarah kepada 
tragedy of the common dimana pengguna mengutamakan 
manfaat ekonomi bagi diri sendiri tanpa memperhatikan 
kepentingan orang lain dan keseimbangan ekologi. 



Kepemimpinan Kepala Desa 

Taufick Max terpilih sebagai Kepala Desa Kao tahun 2016 
pada usia 29 tahun, berpendidikan S-2  

Pemdes Kao menetapkan visi menjadi desa wisata (RPJM Desa 
Kao 2016-2021), meskipun Desa Kao bukan merupakan 
destinasi wisata dan potensi alam mengalami degradasi.  

Visi pariwisata merupakan harapan agar potensi alam yang 
ada akan dilestarikan bersama sebagai aset wisata. 

 



Untuk mendukung visi wisata, dikeluarkan Perdes Kao No.03 Tahun 
2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup: mengatur larangan 
eksploitasi mangrove  dan keanekaragaan hayati. 

Berjalannya waktu, penebangan hutan mengrove dan perburuan 
telur satwa burung mamoa dan penyu tetap tidak terkontrol.  

Pemdes Kao belum memahami bagaimana cara 
mengimplementasikan visi desa wisata dan menegakkan Perdes 
Pelestarian LH…butuh dukungan 

 



Tahun 2019, tim peneliti dari Universitas Halmahera di 
dukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan 
Burung Indonesia melakukan penelitian Burung Mamoa di 
Kepulauan Maluku, termasuk di Desa Kao.  

Pemerintah Desa Kao berharap agar tim peneliti membantu. 

Komunikasi dibangun bersama BKSDA Maluku, Burung 
Indonesia dan AMAN Maluku Utara, menyepakati 
pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) 

 



Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) 

Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang  berada di luar 

kawasan konservasi yang secara  ekologis menunjang 

kelangsungan kehidupan  melalui upaya konservasi 

keanekaragaman  hayati untuk kesejahteraan 

masyarakat dan  mutu kehidupan manusia yang 

ditetapkan  sebagai kawasan yang dilindungi. 

 



Status hutan mangrove Desa Kao adalah APL, sehingga 
penetapan KEE oleh Bupati  
 
Dibangun komunikasi intensif dengan Pemda Halmahera 
Utara 



Pemda merespon baik pembentukan KEE.  

September 2019, pertemuan multi stakeholder di Desa Kao: 

- dibentuk Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE, diketuai 
Kepala Desa Kao (ditetapkan melalui SK Bupati Halmahera 
Utara No.031/267/HU/2019) 

- disusun rencana kerja forum selama tiga tahun.  



SK Bupati Halut No.078/102//HU/2020  (17 Maret 2020) penetapan 
KEE Kao seluas 300,92 Ha. 
Pertama dan satu-satunya di Provinsi Maluku Utara 



KOLABORASI KERJA MULTI STAKEHOLDER 
Berbagai stakeholder/mitra yang tergabung dalam Forum 

Kolaborasi Pengelolaan KEE Kao memberikan dukungan kerja 

pada tingkat tapak bersama masyarakat.  

BPDASHL Ake Malamo memfasilitasi pembibitan (KBR) dan 

rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2020-2021, masyarakat Desa 

Kao merehabilitasi areal mangrove seluas 18 Ha (program padat 

karya) melibatkan setidaknya 80 orang masyarakat. Mengubah 

pola interaksi masyarakat terhadap hutan mangrove dari 

orientasi eksploitasi ke konservasi dan rehabilitasi. 



Burung Indonesia:  

1. Inventarisasi kehati bersama masyarakat agar masyarakat 
memahami dan mencintai kehati di desa mereka.  

2. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan 
pengolahan HHBK (pangan dari buah mangrove) dan ekowisata 

(melibatkan Dinas Pariwisata Kab.Halut).  

 

 



Universitas Halmahera: 

1. Mengirimkan mahasiswa penelitian dan magang  

2. Menjadi jembatan komunikasi kegiatan KEE Kao bersama 
Pemda Halmahera Utara.  

AMAN Maluku Utara melakukan kajian sosial budaya dan 
pemetaan partisipatif.  

BKSDA Maluku  

1. Melakukan bimbingan secara umum  

2. Memfasilitasi beberapa pertemuan Forum Kolaborasi 
Pengelolaan KEE Kao 

Komunitas Salabia Desa Simau berbagi pengalaman melakukan 
penetasan semi alami burung Mamoa 

 



Pemerintah Desa Kao membangun fasilitas penetasan telur 
burung Mamoa dengan Anggaran Dana Desa. Telur-telur 
diletakkan dalam pasir pantai. Dalam ± 65 hari telur menetas 
dan dipindahkan pada kandang persiapan pelepasliaran. 
Pelepasliaran dilakukan setelah 1-2 minggu.  

Perburuan telur burung Mamoa untuk dikonsumsi atau dijual 
telah berhenti. Telur-telur hanya diperuntukkan untuk 
penetasan guna meningkatkan populasi burung Mamoa.  

Upaya konservasi ini diharapkan menjadi daya tarik wisata 

 



Pemerintah Desa Kao telah membangun pondok pengawas di 
pinggir pantai, memastikan tidak ada aktifitas penebangan 
pohon mangrove dan perburuan telur satwa. 

Pemdes Kao Bersama masyarakat juga sedang mempersiapkan 
fasilitas ekowisata berupa jalur tracking menyusuri hutan 
mangrove dan rumah pohon pengamatan burung. 

 



PENUTUP 
 

Berbagai kegiatan stakeholder bersama masyarakat telah merubah 
paradigma masyarakat dari eksploitasi ke konservasi. Aktifitas 
menebang pohon mangrove berganti menjadi aktifitas 
menanam dan merawat mangrove, serta mengolah HHBKnya. 

 

Kesadaran masyarakat ini tidak terlepas dari kepemimpinan 
(leadership) Kepala Desa serta kolaborasi yang luas dan 
kuat diantara para stakeholder.  

 

Diantara banyaknya kisah buram kerusakan alam, 
pembelajaran dari KEE Kao kiranya menjadi inspirasi dan 
pengharapan akan kelestarian alam melalui kerja-kerja 
kolaboratif bersama masyarakat.  
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