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Abstract.  Since 2010, UNIPA in particular the Research and Community Services Department was involved in survey, 
outreach program and collaboration works with people in Saubeba as a part of Leatherback conservation program. To 
follow up the work of UNIPA, between June and August 2016, a group of student from UNIPA conducted a field work in 
Saubeba, Abun District of Tambrauw Regency with special concerned on 11 programs that have been planned together 
with the communities. Agriculture, Agricultural Product Processing, Education, Environment and Health as well as 
Leatherback Conservation were prioritized as essential programs.  Positive respond from the communities needs to be 
improved: increased in community participation, availability of transportation means, communication, increased in 
collaboration with local government for community empowerment to support leatherback conservation program in 
Saubeba. Lesson learned from the program including the importance of preliminary survey to identify the socio-economic 
background of the community and the required program, assistance and sustainable financial support are urgent to 
support and collaboration works with government and private sectors.    
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1. PENDAHULUAN 

 
Kabupaten Tambrauw adalah salah satu 

kawasan di Kepala Burung dengan tingkat 
keragaman hayati endemik tinggi, dengan luas 
wilayah sekitar 7.302,39 Km2 yang terdiri dari 
dataran seluas 5.190,67 Km2, dan lautan seluas 
2.111,72 Km2 memiliki potensi wilayah alam yang 
sangat baik. Potensi alam yang menarik dikaji di 
kawasan ini adalah Cagar Alam Pegunungan 
Tambrauw Utara, Cagar Alam Pegunungan 
Tambrauw Selatan, Cagar Alam Laut Pantai 
Sausapor dan Taman Wisata Laut Distrik Abun. 
Potensi Alam yang juga menjadi potensi obyek 
wisata di daerah ini adalah Taman Wisata Laut 
Distrik Abun yang memiliki kekhasan dan keunikan 
tersendiri dibanding dengan daerah lain di dunia. 
Potensi tersebut merupakan aspek strategis daerah 
yang tinggih nilainya. Di Taman Wisata Laut inilah 
terdapat icon Kabupaten Tambrauw yang sangat 

langkah yaitu Penyu Belimbing (Dermochelys 
coriacea). 

Sejak tahun 2009 UNIPA sebagai lembaga 
perguruan tinggi lokal telah mengembangkan 
program-program konservasi penyu belimbing 
hingga saat ini. Program pemberdayaan masyarakat 
yang disertai dengan pelatihan-pelatihan 
berkelanjutan yang juga bertujuan 
mensejahterahkan kehidupan masyarakat di desa 
juga telah dilaksanakan di desa-desa yang masuk 
dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah seperti di 
Distrik Abun (Pakiding, Bawole, Wospakrik, Allo, 
Keroman, Zohar & Lontoh, 2016). Karena itu 
dibutuhkan tenaga-tenaga terampil termasuk 
mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) yang dapat ikut membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan di lapangan secara 
berkelanjutan 
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2. METODE  
 
Makalah ini merupakan bagian dari 

pelaksanaan KKN tahun 2016 oleh mahasiswa 
Universitas Papua (UNIPA) yang dilaksanakan 
antara tanggal 30 Juni sampai dengan 16 Agustus 
2016 di Kampung Saubeba, Distrik Abun, 
Kabupaten Tambrau (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Peta lokasi KKN di Kampung Saubeba 

 
Sebelum terjun ke masyarakat, mahasiswa 

telah dibekali dengan kuliah pesangon berkaitan 
dengan rencana program yang dilaksanakan selama 
KKN. Sebanyak lima orang mahasiswa terlibat 
dalam kegiatan ini dan sesuai dengan bidang ilmu 
mereka, rencana program kerja juga disusun sesuai 
dengan informasi awal desa sasaran. 

Setelah berada di lokasi rencana pelaksanaan 
program kerja yang sudah disiapakan didiskusikan 
bersama masyarakay sekaligus mendapatkan 
masukan usulan program yang direncanakan 
masyarakat yang relevan dengan pelaksanaan 
KKN. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Program KKN 

 
Setelah pertemuan dengan masyarakat dan 

mahasiswa menyampaian rencana program yang 
sudah disiapkan ada secara keseluruhan program 
yang disiapkan disetujui dan ada program tambahan 
yang diusulkan masyarakat.  

Secara detail, program kerja yang dilakukan 
selama kegiatan KKN yaitu bidang pertanian dan 
pengolahan hasil pertanian, bidang pendidikan, 
bidang lingkungan hidup dan kesehatan serta 
bidang konservasi penyu belimbing. Selain itu juga 
mahasiswa terlibat dalam pembangunan sarana dan 
prasarana umum.  

 
3.2 Dukungan pemerintah daerah 

 

Dukungan langsung pemerintah daerah yaitu 
dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk 
melakukan KKN di desa Saubeba. Arahan 
pemerintah kabupaten Tambrau ditindak lanjuti oleh 
pemerintah distrik dan desa melalui pelibatan 
langsung apparat maupun masyarakat desa dalam 
kegiatan KKN.  

Dukungan pemerintah daerah juga dapat 
dilihat melalui bantuan material yang dibutuhkan 
dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik di 
desa. Selain itu juga apparat desa termasuk guru, 
mantri dan perawat serta tokoh agama terlibat 
langsung dalam kegiatan KKN yang dilaksanakan. 
 
3.3. Pelaksanaan Kegiatan 
3.3.1 Pertanian dan pengolahan hasil pertanian 
 

Meskipun berada di wilayah pesisir, 
masyarakat sangat bergantung pada pertanian 
dalam arti luas. Menurut Pattiselanno, Sai, 
Warmetan, Mofu, Zulkifili dan Karubaba  (2012), 
penghidupan masyarakat pesisir Kepala Burung 
sangat bergantung kepada bidang pertanian. Oleh 
karena itu bidang pertanian tetap menjadi program 
prioritas KKN saat ini.  

Kegiatan yang dilakukan yaitu pembagian bibit 
sayur, penyuluhan pembuatan areal persemaian 
sayur, penyiapan areal demonstrasi plot (di lahan 
masyarakat), pembuatan keripik pisang, pembuatan 
minyak kelapa dan pembuatan kue brwonis dari ubi 
jalar. 

Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan 
dengan baik dan minat masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan dan menindak lanjuti kegiatan yang 
dilakukan cukup tinggi. Kendala utama dari bidang 
pertanian dan pengolahan hasil ini yaitu pada 
masalah pemasaran. Keterpencialn wilayah serta 
terbatasnya sarana transportasi merupakan fakor 
penghambat pemasaran hasil pertanian. Kepedulian 
semua pihak terhadap kawasan ini menjadi sangat 
penting karena letaknya yang juga termasuk dalam 
posisi strategis di segitiga karang – “coral triangle” 
(Pattiselanno, 2014). 
 
3.3.2 Bidang pendidilkan 

 
Kegiatan pendidikan terdiri dari mengajar 

secara formal di sekolah dasar (SD) yang ada, 
mengajar secara informal di posko KKN serta 
mengasuh anak sekolah minggu setiap hari Minggu 
di gereja.Dukungan penuh dari orang tua serta 
warga gereja sangat mendukung pelaksanaan 
kegiatan ini. Minat anak-anak juga memberikan 
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semangat tersendiri bagi para mahasiswa dalam 
kegiatan ini.  

Faktor penghambat bidang pendidikan ini 
adalah aktifitas anak-anak yang tinggi selesai 
proses belajar di sekolah karena harus mengikuti 
orang tua mereka ke kebun. Selain itu juga setiap 
jadwal kapal perintis masuk di desa, anak-anak 
sangat jarang untuk ke sekolah, karena membantu 
orang tua menjual hasil pertanian ke kapal.     

 
3.3.3  Bidang lingkungan hidup dan kesehatan 
 

Kegiatan ini meliputi program hidup sehat 
melalui menjaga kebersihan lingkungan sekitar 
rumah dan program menggosok gigi bagi anak-
anak. Anak-anak bersemangat dan mengikuti 
kegiatan ini dengan penuh antusias selama 
pelaksanaan kegiatan. 

Sebanyak 50 (lima puluh) orang anak-anak 
berpartisipasi dalam kegiatan ini, Setiap pagi 
mereka harus membersihkan halaman rumah dan 
membuang sampah pada tempatnya serta 
menggosok gigi sebelum ke sekolah. Dukungan 
penuh dari keluarga sangat diperlukan agar 
kegiatan ini terus berkelanjutan.  
 
3.3.4. Bidang konservasi penyu belimbing 
 

Kegiatan ini disinkronkan dengan bidang 
pendidikan, karena dalam menunjang program 
konservasi pola pikir anak-anak perlu dibentuk untuk 
memahami pentingnya menjaga kelestarian hewan 
langka ini yang juga merupakan ikon kabupaten 
Tambrau.  

Sebanyak 29 orang anak beserta dengan tim 
pendamping dari UNIPA ikut terlibat dalam kegiatan 
ini. Dalam kegiatan ini pengenalan akan jenis penyu 
serta habitat peneluran di sepanjang pantai Wermon 
dan Jamursba Medi (Hitipeuw, Dutton, Benson, 
Thebu & Bakarbessy, 2007) dilakukan melalui 
program permainan dan pembelajaran bagi anak-
anak. Hal yang mendukung pelaksanaan program 
ini karena masyarakat setempat memiliki 
pemahaman yang sangat kuat sekaligus komitmen 
untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam 
melalui aturan tidak tertulis yang diwariskan dari 
generasi ke generasi (Pattiselanno, Burako, Maryen, 
Zohar, Wairara, 2012).   

 
3. 4 Respon dan tanggapan masyarakat 

 
Respon masyarakat cukup baik terutama 

untuk bidang yang relevan dengan pengembangan 
sumberdaya manusia di daerah, Bidang pendidikan 

selain mendapat respon yang positif tetapi juga 
antusiasme anak-anak sangat membantu 
pelaksanaan program ini. 

Bidang pertanian dan pengolahan hasil cukup 
diminati masyarakat, hanya saja prospek 
pemasaran hasil yang terbatas, karena kendala 
transportasi, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan 
program kerja sama antara pemerintah dan swasta 
sehingga dapat membantu pemasaran hasil. 

Maysarakat sudah bekerja sama dengan 
berbagai lembaga untuk program konservasi penyu 
sehingga apa yang dilakukan ikut membantu 
mereka dalam menunjang program bersama CI-
WWF-TNC beserta pemerintah daerah dan 
perguruan tinggi. 
 
4. SIMPULAN 

 
Tanggapan positif masyarakat terhadap 

program KKN masih perlu diikuti dengan 
peningkatan partisipasi masyarakat, ketersediaan 
sarana transportasi, komunikasi yang memadai 
serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah 
daerah untuk membantu program pemberdayaan 
masayarakat sekaligus penyelenggaraan program 
konservasi penyu belimbing di Saubeba. 

Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan 
ini adalah perlu ada survey awal untuk mengetahui 
kondisi sosial ekonomi masyarakat serta program 
yang dibutuhkan, pendampingan serta usulan dana 
yang berkelanjutan perlu dipersiapkan serta 
dukungan dan kerjasama dengan pemerintah 
daerah dan swasta perlu mendapat perhatian. 
 
5. UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat Universitas Papua melalui Center of 
Excellence for Sustainable Development telah 
membantu selama pelaksanaan program KKN di 
Saubeba. Universitas Papua menyediakan dana 
perjalanan untuk mempresentasikan makalah ini di 
Banjarmasin. 
 
6. DAFTAR PUSTAKA 
 
Hitipeuw, C., Dutton, P., Benson, S., Thebu, J. & 

Bakarbessy, J. (2007). Population status and 
internesting movement of leatherback turtles, 
Dermochelys coriacea, nesting on the northwest 
coast of Papua, Indonesia. Chelonian Conservation 
and Biology 6, 28-36. 

Pakiding, F., Bawole, R., Wospakrik, A., Allo, J., 
Keroman, S., Zohar, K. & Lontoh, D. (2016). Desa 
Membangun Untuk Konservasi: Belajar dari Distrik 



 Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 3: 1090-1093        ISBN 978-602-6483-40-9 
 

 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 
1093 

Abun, Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat, 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada 
Masyarakat Universitas Papua, Manokwari.  

Pattiselanno, F. (2014). Why bother about marine 
protected areas? Jakarta Post, 28 June 2014 

Pattiselanno, F., Burako, Y., Maryen,B., Zohar, K., 
Wairara, S. (2013). “Bur, Nden, Mikindewa, 
Membow” Tanah, hutan dan laut dilindungi untuk 
hari depan: Sebuah pembelajaran tentang kearifan 

tradisional masyarakat Distrik Abun, Kabupaten 
Sorong, Papua. Warta Konservasi Lahan Basah 
21(1): 4,5,17 

Pattiselanno, F., Sai, N., Warmetan, L., Mofu, Y., Zulkifili, 
Karubaba, N. (2012). Membangun wilayah pesisir 
dengan pertanian: Pembelajaran dari Kepala 
Burung Papua. Warta Konservasi Lahan Basah 
20(2): 4,5,17 

 
 

----- 

 
 


