MENETAPKAN TUJUAN DAN
TARGET BERSAMA UNTUK
TERUMBU KARANG
Rekomendasi WCS mengenai Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global CBD
TANTANGAN UPAYA KONSERVASI, DAN PELUANG KEBIJAKAN

Sebagaimana diuraikan oleh Panel Antarpemerintah mengenai Penilaian Global Keanekaragaman
Hayati dan Jasa Ekosistem, Panel Antarpemerintah mengenai Laporan Khusus Perubahan Iklim
tentang Lautan dan Kriosfer, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, ekosistem terumbu karang
khususnya terancam akibat perubahan iklim dan dampak antropogenik lainnya.
Pada Konferensi Para Pihak ke-15 (CoP15) CBD tahun 2021, negara anggota Convention on
Biological Diversity (CBD) akan mengadopsi kerangka kerja keanekaragaman hayati global
pasca-2020, dan menetapkan tujuan bersama serta target yang berorientasi tindakan guna
menyediakan momentum untuk upaya pelestarian yang multi-skala. Ini adalah masa kebijakan
penting untuk meningkatkan tujuan dan target global yang terkait dengan terumbu karang,
termasuk kejelasannya dan indikator yang kita gunakan untuk mengukur kemajuan
perbaikan, untuk mendorong tindakan konservasi yang secara efektif melestarikan keanekaragaman
hayati terumbu karang serta manfaat sosio-ekonominya pada skala yang relevan.
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PEMERINTAH DAN PARA PAKAR MELALUI ICRI, MENYEPAKATI APA YANG
DIPERLUKAN

Rancangan kerangka kerja pasca-2020 CBD saat ini menetapkan tujuan yang
berorientasi hasil, termasuk kondisi ekosistem alami, dan “target aksi” yang terukur
untuk 2030, misalnya menggunakan instrumen rencana tata ruang dan tindakan
konservasi berbasis wilayah. Banyak dari sasaran dan target ini akan berlaku untuk
terumbu karang, dan memiliki tempat penampung yang tersurat untuk indikator yang
relevan dengan terumbu karang.
Sebagai tindak lanjut dari penerbitan rancangan kerangka kerja ini, WCS dan anggota
International Coral Reef Initiative (ICRI) lainnya, termasuk 40 negara yang
memiliki wilayah ekosistem terumbu karang terluas di dunia, secara konsensus
menyepakati rekomendasi penting yang ditujukan kepada negara anggota CBD
mengenai rancangan ini. Rekomendasi tingkat tinggi ini mencakup:
● “pengakuan secara eksplisit dan nyata terhadap ekosistem terumbu karang,”
mungkin termasuk juga melalui referensi yang tergambar jelas dalam tujuan dan target;
● “retensi bahasa terkait integritas dan ketahanan ekosistem” dalam tujuan dan
target, guna melindungi semua nilai dan manfaat keanekaragaman hayati dari terumbu
karang yang masih dalam kondisi baik dan
● “pencantuman secara eksplisit indikator terumbu karang yang relevan” untuk
tujuan dan target pasca-2020, termasuk indikator yang dicantumkan dalam rekomendasi
(lihat halaman berikutnya).

WCS DAN ANGGOTA ICRI MENYEPAKATI INDIKATOR YANG PENTING UNTUK TERUMBU KARANG

Negara anggota CBD akan mengadopsi kerangka kerja monitoring dengan indikator untuk tujuan dan target yang diadopsi
atau disepakati pada CoP15. WCS bekerja untuk melestarikan terumbu karang di berbagai negara, dan siap mendukung negara
anggota CBD untuk meningkatkan monitoring dan pelaporan, termasuk dengan menggunakan alat yang dioperasikan secara
daring (online), seperti MERMAID. Anggota ICRI merekomendasikan serangkaian indikator, termasuk (tetapi tidak
terbatas pada):

Tutupan karang hidup
Tutupan karang hidup telah menjadi indikator global untuk Target ke-10 Aichi.
WCS dan para mitra kami memonitor tutupan karang hidup, dan kajian kami
menunjukkan bahwa karang memerlukan ambang tindakan pencegahan
sebesar ~30% tutupan karang hidup untuk memastikan pertumbuhannya.

Tutupan alga berdaging (fleshy algae) & kelompok
organisme bentos utama
Pengumpulan data mengenai persentase tutupan alga berdaging (fleshy
algae) dan kelompok organisme bentos utama (misalnya, sianobakteri,
lamun), yang dikumpulkan di sepanjang tutupan karang hidup,
meningkatkan pemahaman tentang komposisi dan fungsi ekosistem.

Kelimpahan dan biomassa ikan karang
Penilaian biomassa ikan menggambarkan status ekologis dan perikanan
ekosistem terumbu karang. Kajian WCS menunjukkan bahwa setidaknya
perlu 500-600 kg/ha untuk mempertahankan produktivitas perikanan,
fungsi ekosistem, dan keanekaragaman hayati.

Kompleksitas struktur terumbu karang
Kompleksitas struktur secara positif terkait dengan berbagai karakteristik,
seperti kelimpahan ikan karang dan keanekaragaman hayati. WCS
berusaha menyempurnakan upaya pengumpulan data dan mendefinisikan
nilai ambang batas yang relevan secara global untuk diadopsi oleh CBD.
Hanya ada beberapa indikator yang didukung oleh ICRI. Upaya masih terus dilakukan untuk menghadirkan lebih banyak lagi indikator
daring (online), termasuk indikator proksi untuk terumbu karang yang dapat dianalisis menggunakan set data global, seperti akses
terhadap terumbu karang dan tingkat kedekatannya dengan pasar, atau tekanan termal kronis. Berikut informasi terkait dasar ilmiah dari
indikator-indikator ini:
•
•
•
•

Darling et al. “Social–environmental drivers inform strategic management of coral reefs in the Anthropocene.” Nature Ecology & Evolution, 2019.
McClanahan et al. “Critical thresholds and tangible targets for ecosystem-based management of coral reef fisheries.” PNAS, 2011.
McClanahan et al. “Global baselines and benchmarks for fish biomass: comparing remote reefs and fisheries closures.” MEPS, 2019
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Catatan terkait restorasi terumbu karang: Kita belum membuktikan bahwa kita bisa memulihkan ekosistem kompleks seperti terumbu
karang pada skala ruang atau waktu yang memungkinkan kita untuk dapat mencapai tujuan keanekaragaman hayati bersama.
Indikator untuk hal ini juga masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu,
kami mendesak negara anggota CBD untuk fokus mempertahankan terumbu karang yang ada, serta memitigasi ancaman langsung.
SEMENTARA PROSES NEGOSIASI TENGAH BERJALAN, TERUMBU KARANG PERLU PIHAK YANG MELINDUNGI

Mari bersama WCS dan mitra ICRI kami mengadvokasi adopsi rekomendasi ICRI pada:
pertemuan ke-24 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA-24)
CBD-- yang saat ini dijadwalkan akan diadakan November 2020 di Quebec City, Kanada.
Dokumen indikator untuk kerangka kerja pasca-2020 telah tersedia untuk ditelaah di sini.

