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Rare

Rare adalah organisasi terdepan dalam hal perubahan perilaku bagi konservasi. Rare mengkhususkan diri

dalam mengidentifikasi solusi lokal yang telah terbukti dan bekerja dengan mitra serta komunitas di

seluruh dunia untuk membawa solusi ini ke skala regional dan nasional.

Fish Forever

Fish Forever adalah sebuah solusi yang diprakarsai oleh komunitas Rare untuk merevitalisasi habitat laut

pesisir, seperti terumbu karang, bakau, dan lamun; melindungi keanekaragaman hayati; dan

mengamankan mata pencaharian rumah tangga nelayan dan masyarakatnya. Solusi ini menggunakan

pendekatan inovatif untuk menjawab persoalan penangkapan ikan berlebihan di pesisir — dengan

memberdayakan masyarakat melalui hak yang jelas, tata kelola yang kuat, kepemimpinan lokal, dan

pengelolaan partisipatif — yang melindungi habitat ikan yang penting dan mengatur aktivitas

penangkapan ikan.

Foto sampul: © George Stoyle / Rare / Sunset at Aride Island di Seychelles

Sitasi: Fish Forever (2019) Climate Change Vulnerability Assessment: Regional & Local Guidance. VanderBerg, J., dan Cox,

C., (Ed). Rare, Inc. Arlington, Virginia, 40 hlm. Diperbarui Jan 2021

*This project is part of the International Climate Initiative (IKI). The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

(BMU) supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag.
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Ringkasan bagi Praktisi
Perubahan iklim mengancam merusak setiap aspek konservasi dan pembangunan di seluruh dunia.

Dengan menilai paparan perubahan iklim spesifik yang dialami di masing-masing lokasi, sensitivitas area

lokal, dan kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi dengan kondisi yang senantiasa

berubah, akan terungkap mana area yang kemungkinan terkena dampak terbesar dari perubahan iklim,

apa yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana, dan apa yang harus dilakukan untuk memitigasi

kerentanan iklim dengan cara yang paling efektif.

Rare bekerja bersama masyarakat yang mengandalkan produksi perikanan lokal untuk ketahanan pangan

dan mata pencaharian mereka. Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (Climate Change

Vulnerability Assessment/CCVA) mengidentifikasi besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan

iklim dan peluang untuk secara aktif beradaptasi dan maju pada kondisi yang telah berubah.

Panduan CCVA ini menyajikan dua opsi untuk menilai kerentanan perubahan iklim, yakni pendekatan

regional tingkat tinggi untuk membandingkan kerentanan di wilayah yang lebih luas dan pendekatan

lokal terperinci untuk menggali tentang faktor pendorong kerentanan yang spesifik dan unik di setiap

lokasi. Dipisahkannya pendekatan top-down dan bottom-up ini membuat keduanya dapat bersama-sama

memandu di mana tindakan yang dilakukan harus difokuskan secara regional sekaligus memberikan

panduan spesifik untuk tindakan yang harus dilakukan secara lokal.

CCVA regional mengintegrasikan 3 set data berskala luas, termasuk perubahan suhu permukaan laut (sea

surface temperature/SST) setiap dekade, produktivitas perikanan, dan efektivitas pemerintah daerah

untuk menilai keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif, secara berturut-turut, di wilayah yang

lebih luas. Sementara itu, CCVA lokal memperluas kriteria ini dengan mengikutsertakan 26 set data yang

menangkap berbagai komponen keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif yang ada pada sistem

ekologis maupun sosial. Pemahaman yang lebih terperinci dari penilaian lokal memberikan informasi

tentang tindakan spesifik apa yang akan mempercepat pembangunan ketahanan di setiap area.

Dokumen ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi set data, menggunakan set data ini untuk

menilai setiap variabel di setiap lokasi, menganalisis data untuk secara kuantitatif mengevaluasi setiap

komponen dan kerentanan keseluruhan, dan merekomendasikan tindakan berdasarkan faktor

pendorong kerentanan yang unik di setiap area. Panduan ini disertai dengan formulir FastFields untuk

memfasilitasi pemberian skor terhadap variabel yang ada. Formulir FastFields ini ditautkan dengan

Data.World untuk melakukan analisis dan penghitungan skor komponen kerentanan dan kerentanan

keseluruhan, dan akan menghasilkan visualisasi CCVA dasar untuk disebarluaskan kepada pemangku

kepentingan, pengambil keputusan, dan pemberi dana.
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1 Kerentanan Iklim dan Perikanan

Perubahan Iklim dan Perikanan

Perubahan iklim berpotensi mengganggu kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian di seluruh dunia.

Kesulitan ini jauh lebih berat bagi masyarakat pesisir yang perikanan lokalnya bergantung pada terumbu

karang. Lingkungan terumbu karang ini semakin cepat mencapai ambang batas pemutihan (bleaching

threshold), dan beberapa bahkan sudah melampauinya, sementara suhu laut menciptakan tekanan

akibat suhu tinggi (heat stress) yang menyebabkan karang melepaskan fauna-fauna simbiotik yang

menghasilkan nutrisi penting, dan akhirnya situasi ini menyebabkan kematian karang. Suhu permukaan

laut, yang merupakan faktor pendorong utama peristiwa pemutihan karang, telah meningkat sebesar

0,07 ℃ (0,13 °F) per dekade selama satu abad terakhir (EPA, 2015), dan laju ini telah meningkat lebih

dari dua kali lipat menjadi 0,17℃ (0,31 °F) per dekade selama 30 tahun terakhir (Good, 2007).

Pemanasan laut juga menyebabkan badai tropis yang lebih parah dan lebih sering dengan intensitas

badai diperkirakan meningkat hingga sebesar 11% pada tahun 2100 (Knutson et al. 2010). Badai yang

lebih kuat menghasilkan gelombang badai lebih tinggi yang menyebabkan banjir dan kerusakan parah

pada masyarakat pesisir. Dampak gelombang badai akan semakin diperparah dengan adanya kenaikan

permukaan laut yang selama satu abad terakhir telah naik sebesar 20 cm, dan 40% dari kenaikan ini

terjadi dalam 25 tahun terakhir dan sekarang rata-rata kenaikannya yaitu sebesar 3,2 mm per tahun

(NASA, 2018). Kombinasi segala kondisi ini mengancam akan menggerus infrastruktur sangat penting

yang memungkinkan perikanan pesisir beroperasi dan secara langsung mengancam kehidupan penduduk

pesisir.

Faktor-faktor lainnya, seperti perubahan kimiawi lautan, kemungkinan pada akhirnya dapat terbukti lebih

mengganggu terumbu karang jika dibandingkan dengan suhu (Harley, 2006). Demikian pula halnya,

perubahan hara dan pendangkalan juga akan menyebabkan perubahan sistem terumbu yang didorong

oleh perubahan pola sirkulasi global.

Aspek yang paling menakutkan dari tantangan iklim ini yaitu perubahan-perubahan ini yang tidak terjadi

sendiri-sendiri. Semua perubahan ini terjadi pada saat yang sama, dan meskipun tidak setiap lokasi

menghadapi ancaman yang sama, sifat tantangan yang kompleks membutuhkan solusi komprehensif

yang dapat membantu mengatasi perubahan yang terjadi terus-menerus, mengatasi faktor pendorong

yang mendasarinya, dan mencegah agar kerentanan ini tidak merembet ke area lain yang dapat

menyebabkan adaptasi yang tidak sebagaimana mestinya (maladaptasi). Misalnya, melakukan

diversifikasi mata pencaharian memang merupakan strategi adaptasi yang secara luas diterima. Akan

tetapi, meskipun mengupayakan area pertanian di daerah dataran rendah dapat mengurangi

ketergantungan terhadap penangkapan ikan yang sifatnya rentan, upaya ini dalam jangka pendek dapat

meningkatkan kerentanan terhadap gelombang badai dan dalam jangka panjang terhadap kenaikan

permukaan laut, yang artinya menukar satu kerentanan dengan kerentanan lainnya sekaligus gagal

meningkatkan ketahanan. Adaptasi yang cerdas harus mempertimbangkan kondisi iklim yang lebih luas

sehingga dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan bermanfaat yang tahan terhadap perubahan di masa

mendatang.
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Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (CCVA) bekerja untuk mengidentifikasi ancaman iklim

spesifik yang dihadapi masing-masing lokasi dan bagaimana sistem ekologis dan sosial setempat

kemungkinan besar meresponsnya untuk memahami perubahan apa dan di mana ancaman yang

kemungkinan besar memberikan dampak terbesar. CCVA mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi

setiap lokasi dan berupaya untuk mengidentifikasi tindakan yang akan paling bermanfaat berdasarkan

karakteristik dan tantangan spesifik lokasi ini. Dengan mengembangkan pemahaman yang komprehensif

tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan seberapa baik setiap masyarakat harus

menghadapinya memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana cara meningkatkan

ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Fish Forever mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat yang mengandalkan perikanan dengan

cara menghubungkan antara konservasi cerdas dan manfaat langsung bagi mata pencaharian lokal

sekarang dan di masa mendatang. Untuk melakukannya, perlu ada pemahaman dan penyesuaian dengan

kondisi yang ada di masa mendatang. CCVA menguraikan tantangan, kekuatan, dan peluang yang ada di

masyarakat setempat. Fish Forever melibatkan proses partisipatif berbasis masyarakat yang didasarkan

pada informasi ilmiah untuk merancang pengelolaan akses area perikanan (PPAP) dan kawasan larang

ambil (KLA), dan memfasilitasi pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, dukungan kebijakan dan

tata kelola, dan keuangan berkelanjutan dengan tujuan mempertahankan mata pencaharian,

mengurangi kemiskinan, mengamankan pasokan makanan, dan melestarikan keanekaragaman hayati

laut yang signifikan secara global. CCVA mengintegrasikan data dari semua aktivitas ini untuk memahami

tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi jalur yang efektif menuju pengelolaan perikanan

berkelanjutan.

Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (CCVA)

Menilai kerentanan perubahan iklim tidak hanya sekadar membutuhkan pemahaman terhadap lokasi

dan besarnya efek perubahan iklim, tetapi juga bagaimana lingkungan setempat dipengaruhi oleh

efek-efek ini dan respons (alam dan manusia) bagaimana yang dapat meminimalkan dampak ini. Dengan

demikian, ada tiga komponen CCVA yang dapat terlibat dengan masing-masing faktor penentu ini, yaitu

secara berturut-turut: Keterpaparan, Sensitivitas, dan Kapasitas Adaptif (IPCC SREX 2012, Ofori et al.,

2017).

Gambar 1. Model konseptual CCVA yang diadaptasi dari MDPI (2017)
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Keterpaparan merupakan perubahan fisik yang terjadi atau yang mengancam akan menyebabkan

perubahan dalam suatu sistem. Dalam konteks perikanan, perubahan suhu permukaan laut, asidifikasi,

kenaikan permukaan laut, dan gelombang badai dan intensitasnya, semuanya mengancam akan

menimbulkan dampak pada perikanan melalui pemutihan (bleaching), kematian ikan secara langsung

dan tidak langsung, dan kerusakan fisik. Sensitivitas mengevaluasi bagaimana perubahan fisik ini akan

memengaruhi sistem ekologis dan sosial setempat dan orang-orang yang mengandalkan sistem ini.

Faktor ini paling baik diukur dengan menggunakan variabel ketergantungan penduduk lokal terhadap

perikanan, seperti contohnya proporsi pendapatan yang berasal dari ekonomi perikanan lokal dan, oleh

karenanya, proporsi mata pencaharian setempat yang akan terpengaruh akibat perubahan fisik.

Kapasitas Adaptif merupakan kemampuan sistem lokal untuk mempersiapkan, menanggapi, dan

memulihkan dari perubahan-perubahan ini. Faktor ini sering kali diukur dengan menggunakan sumber

daya yang tersedia untuk membantu pemulihan, melalui rencana yang dikembangkan, sumber daya yang

dicadangkan, infrastruktur yang tangguh, dan efektivitas pemerintah.

Upaya-Upaya Sebelumnya

CCVA bertujuan untuk mengintegrasikan unsur fisik dan sosial dari kerentanan iklim, sedangkan berbagai

pendekatan lain umumnya lebih condong ke satu sisi saja atau mengandalkan pendekatan metodologis

tunggal (Trærup et al., 2014). Contoh-contoh berikut ini disajikan dalam urutan mulai dari yang lebih

berfokus pada aspek ekologis hingga yang lebih berfokus pada aspek sosial. Misalnya, Perangkat

Penilaian Kerentanan Integritas Pesisir (Coastal Integrity Vulnerability Assessment Toolkit/CIVAT)

menekankan kerentanan ekologis sesuai yang ditangkap oleh pendapat ahli dan memberikan penilaian

teknis mengenai perubahan fisik dan biofisik pesisir. Alat untuk Memahami Ketahanan Perikanan (Tool

for Understanding Resilience of Fisheries/TURF) menyediakan penilaian ekologis serupa, tetapi

menggabungkan beberapa data sosial, yakni kepadatan penduduk, ekonomi perikanan, dan

keanekaragaman mata pencaharian. TURF mengevaluasi tiga komponen standar kerentanan pada tiga

bidang topik, yaitu perikanan, ekosistem terumbu, dan sosial ekonomi (Mamauag et.al 2013) sehingga

memberikan penilaian yang lebih terperinci meskipun masih tetap kekurangan data sosial yang

terperinci. Perangkat Sensitivitas, Keterpaparan, dan Kapasitas Adaptif Pesisir Terpadu terhadap

Perubahan Iklim (Integrated Coastal Sensitivity, Exposure, and Adaptive Capacity to Climate

Change/ICSEA CChange atau disebut juga sebagai “I.C.C.C.”) menyajikan penilaian intensif kerentanan

pesisir yang terdiri dari 48 kriteria (MERF 2013), tetapi hanya 9 di antaranya yang secara khusus

mengukur aspek sosial dari kerentanan. Alat-alat lainnya, seperti Alat Penyaringan Risiko Berbasis

Masyarakat – Adaptasi dan Mata Pencaharian (Community-based Risk Screening Tool – Adaptation and

Livelihoods/CRiSTAL) dan Penilaian Kerentanan dan Kapasitas Iklim (Climate Vulnerability and Capacity

Assessment/CVCA) memiliki fokus terutama pada pengumpulan data partisipatif yang menekankan

aspek sosial dan aspek persepsi mengenai kerentanan (Rolos et al., 2012; Trærup et al., 2014). Alat-alat

ini memiliki penerapan dan keterbatasannya masing-masing dan semuanya membantu membentuk

panduan CCVA yang disajikan di sini.
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Pendekatan

Penilaian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (CCVA) adalah alat sistematis untuk mengevaluasi

kerentanan terhadap perubahan iklim di lokasi tertentu. CCVA dapat diterapkan secara luas untuk

melihat perbandingan berbagai lokasi di area-area yang ada, atau secara sempit untuk menyelidiki

penyebab kerentanan di lokasi tertentu, yang secara berturut-turut disebut sebagai CCVA regional dan

lokal. CCVA Regional menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau ‘top-down’ yang mengandalkan

set data yang dikumpulkan di berbagai lokasi, sering kali berasal dari set data regional, nasional, atau

internasional, atau data yang dihasilkan secara sistematis di semua lokasi yang ditelaah. Sebaliknya,

CCVA Lokal lebih mengandalkan pendekatan dari bawah ke atas atau ‘bottom-up’ dengan sebagian besar

data dikumpulkan dari pemangku kepentingan, pakar, dan observasi lokal. Hasil CCVA memberikan

peringkat kerentanan yang terkuantifikasi di seluruh area dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan

kerentanan yang lebih tinggi. Akan tetapi, masing-masing komponen sama pentingnya karena

mengungkapkan faktor pendorong kerentanan di setiap lokasi dan oleh karenanya memberikan

informasi mengenai tindakan apa yang paling efektif.

Tujuan Penggunaan Panduan ini

Panduan ini menjelaskan dua penerapan CCVA, yakni Regional dan Lokal. CCVA regional dirancang untuk

memberikan gambaran tingkat tinggi tentang kerentanan di berbagai masyarakat. Hasil CCVA Regional

mengidentifikasi area-area yang paling membutuhkan penilaian lebih lanjut, sedangkan CCVA Lokal

dapat diterapkan untuk memahami aspek pendorong, faktor, dan peluang untuk meminimalkan

dampak-dampak ini.

2 CCVA Regional: Panduan Pemilihan

Lokasi
Untuk mengidentifikasi area prioritas, pendekatan penilaian regional dikembangkan untuk mengevaluasi

kerentanan melalui set data nasional atau internasional yang diterapkan secara merata di semua area

yang ditelaah. Set data yang luas memungkinkan untuk dilakukannya perbandingan hasil secara langsung

di beberapa lokasi sehingga menghasilkan peringkat kerentanan perubahan iklim yang terkuantifikasi.

Dengan bekerja melalui proses top-down (data berasal dari sumber yang lebih luas untuk menyediakan

informasi bagi keputusan lokal), analisis standar diterapkan di semua lokasi potensial, dan hasilnya

berupa penilaian yang dapat dibandingkan secara langsung yang mengidentifikasi area paling berisiko.

Data dan Pendekatan

CCVA menghitung skor untuk setiap komponen kerentanan (keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas

adaptif). Skor ini kemudian dikumpulkan untuk menghitung kerentanan secara keseluruhan. Lokasi diberi

7



peringkat berdasarkan skor keseluruhannya dan skor masing-masing komponen juga dicantumkan untuk

mengidentifikasi faktor pendorong kerentanan di setiap lokasi.

Untuk CCVA regional, keterpaparan diukur dengan

menggunakan riwayat perubahan suhu permukaan (sea

surface temperature/SST) seperti yang diamati oleh NOAA

Coral Reef Watch (Gambar 2). Set data perubahan SST per

dekade yang dimiliki Coral Reef Watch memberikan

informasi tentang perubahan rata-rata SST per dekade

seperti yang diamati menggunakan pengukuran satelit

antara tahun 1985 hingga 2013. SST berfungsi sebagai proksi

untuk potensi pemutihan. Produk model pemutihan yang

lebih baik memang ada (khususnya dalam satuan Derajat

Pemanasan Mingguan atau Degree Heating Weeks/DHW),

tetapi tidak memiliki resolusi yang diperlukan untuk

membedakan antara lokasi-lokasi terdekat. Demikian pula

halnya, data proyeksi iklim memang ideal untuk

memberikan informasi mengenai komponen ini, tetapi

model iklim kurang memiliki resolusi yang memadai. Dengan

menggunakan catatan empiris yang juga menggunakan data

El Niño–Osilasi Selatan (ENSO) dan siklus per dekade lainnya,

hasil penilaiannya lebih kuat, meskipun kurang prediktif, dan

sesuai untuk CCVA regional yang membandingkan beberapa

lokasi tetapi tidak ideal untuk CCVA lokal yang sangat

memerlukan proyeksi dampak masa mendatang.

Untuk menilai sensitivitas, rasio kawasan terumbu karang terhadap garis pantai digunakan sebagai

proksi untuk nilai potensi perikanan dan, dengan demikian, ketergantungan terhadap perikanan (yaitu

proporsi lebih tinggi mengenai daerah penangkapan yang baik lebih cenderung menarik lebih banyak

nelayan). Data lokasi Terumbu Karang diperoleh dari UNEP WCMC. Dengan menggunakan rasio terumbu

terhadap garis pantai, terdapat kendali yang jelas untuk ukuran lokasi yang ditelaah, karena ukurannya

sangat bervariasi. Jika memungkinkan, nilai perikanan/per kapita dapat menjadi indikator yang lebih baik

tentang seberapa bergantungnya ekonomi lokal terhadap perikanan dan, oleh karenanya, bagaimana

dampak kerusakan perikanan terhadap penduduk lokal. Idealnya, data ini dikumpulkan di tingkat lokasi

atau dapat juga diambil dari data tingkat sensus jika tersedia.

Kapasitas adaptif diambil sebagai Peringkat Pemerintah karena efektivitas pemerintah mengindikasikan

kapasitas untuk pulih. Data ini dapat diambil dari Penilaian Pasar secara Cepat (Rapid Market

Assessment), jika tersedia, atau juga dapat dinilai secara kualitatif oleh tim di dalam negeri. Kapasitas

adaptif juga dapat ditentukan berdasarkan pendapatan, aset lokal, infrastruktur, dll., tergantung pada

ketersediaan data.
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Tabel 1. Variabel CCVA Regional

Komponen Variabel Deskripsi Sumber

Keterpapara

n

Suhu Permukaan

Laut (SST)

Rata-rata kenaikan SST selama 3

dekade terakhir berdasarkan

pengukuran satelit (proksi untuk

potensi pemutihan)
NOAA Reef Watch

Sensitivitas

Rasio Terumbu (Ha)

terhadap Garis

Pantai (Km)

Proporsi luas terumbu terhadap

garis pantai yang menunjukkan

daya tarik perikanan. (Proksi untuk

ketergantungan lokal terhadap

perikanan)

Set Data UNEP Coral

Reef

Kapasitas

Adaptif

Efektivitas

Pemerintah

Terdapat rencana tanggap bencana

atau risiko yang menangani efek

perubahan iklim

Tim dalam negeri

Variabel alternatif lain dapat diusulkan berdasarkan kebutuhan tim dalam negeri

dan data yang tersedia.

Analisis

Sebagai penilaian gambaran sederhana, masing-masing komponen ini terdiri dari satu variabel. Setiap

variabel diberi skor 0–1. Jika datanya kuantitatif, nilai ini distandardisasi dari 0 hingga 1. Jika datanya

kualitatif, skor Likert diterapkan dan skalanya 0–1. Ketiga skor komponen ini kemudian digabungkan

untuk menghasilkan skor CCVA keseluruhan sesuai dengan persamaan pada Gambar 1 (keterpaparan dan

sensitivitas menambah kerentanan, sedangkan kapasitas adaptif mengurangi kerentanan). Hasil CCVA

memberikan peringkat kerentanan yang terkuantifikasi di seluruh area, dan skor lebih tinggi

menunjukkan kerentanan lebih tinggi. Akan tetapi, masing-masing komponen sama pentingnya karena

mengungkapkan faktor pendorong kerentanan di setiap lokasi dan oleh karenanya memberikan

informasi mengenai tindakan apa yang paling efektif.

Untuk memahami faktor pendorong kerentanan, sebaiknya dibahas juga tentang kurangnya kapasitas

adaptif (di sini disebut sebagai 1-Kapasitas Adaptif) sehingga ketiga komponen ini sama-sama terlihat

meningkatkan kerentanan (MERF, 2013). Dengan menampilkan hasil CCVA dalam bentuk diagram radar

(Gambar 3), pengguna dapat dengan cepat mengevaluasi kerentanan perubahan iklim keseluruhan

(kuadran atas) dan dengan mudah memahami faktor pendorong dominan terhadap kerentanan di lokasi

itu (keterpaparan, sensitivitas, atau kurangnya adaptasi). Dalam contoh lokasi 24 (Gambar 2), kerentanan

sedang–tinggi terutama didorong oleh tingkat keterpaparan yang tinggi dan tingkat sensitivitas yang

sedang.
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Tabel 2. Contoh pemberian skor dan analisis CCVA Regional

Nomor Lokasi Skor CCVA
Skor

Keterpaparan
Skor Sensitivitas

Skor Kapasitas

Adaptif

19 1,16 1,00 0,85 0,69

21 1,03 0,72 1,00 0,69

14 0,81 0,60 0,90 0,69

24 0,63 0,80 0,52 0,69

12 0,44 0,85 0,28 0,69

16 0,40 0,89 0,35 0,84

5 0,26 0,62 0,25 0,61

25 0,13 0,72 0,25 0,84

6 0,00 0,54 0,09 0,92

Keluaran dan Penggunaan

Skor CCVA keseluruhan memberikan metrik

setara yang objektif untuk membandingkan

kerentanan di seluruh lokasi. Skor ini kemudian

dapat digunakan untuk membantu memberikan

informasi pada saat pemilihan lokasi dengan cara

mengidentifikasi area mana yang memiliki tingkat

kerentanan tertinggi terhadap perubahan iklim

dan oleh karenanya mana yang paling

membutuhkan intervensi yang membangun

ketahanan sosial, ekologis, dan ekonomi.

Sifat CCVA yang multivariabel membuat

keluarannya bermanfaat bagi banyak pemangku

kepentingan. Keluaran ini dapat dipetakan atau

diintegrasikan ke dalam peta web atau dasbor

untuk menunjukkan kerentanan di seluruh

wilayah dan juga dapat digunakan oleh pembuat

keputusan tingkat daerah untuk menentukan

target area yang akan ditangani di masa

mendatang.

Sifat tingkat tinggi dari pendekatan ini

dimaksudkan untuk membantu memberikan informasi pada proses pengambilan keputusan, walaupun

faktor-faktor lain harus turut dipertimbangkan. Kerentanan komprehensif didorong oleh lebih dari tiga

kriteria, dan CCVA regional memberikan wawasan dengan cepat tentang area mana yang harus

dieksplorasi secara lebih rinci.
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3 CCVA Lokal: Panduan untuk Evaluasi

Lokasi

Kerangka Kerja CCVA Sosial-ekologis

Jika CCVA regional memberikan penilaian secara singkat, CCVA lokal memberikan evaluasi yang lebih luas

dan mendalam karena menggunakan 26 variabel, yakni 3 variabel keterpaparan, 8 variabel sensitivitas,

dan 15 variabel kapasitas adaptif. Selanjutnya, kerangka kerentanan yang dimodifikasi diterapkan untuk

memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang faktor pendorong kerentanan. CCVA

Sosial-Ekologis (SE-CCVA) memisahkan komponen ekologi dan sosial kerentanan dengan cara menangkap

keterpaparan perubahan fisik, sensitivitas ekologis terhadap perubahan ini, kapasitas adaptif ekologis,

sensitivitas sosial, dan kapasitas sosial secara terpisah (Cinner et. al., 2013) (Gambar 4).

Gambar 4. Model konseptual penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim secara sosial-ekologis yang

diadaptasi dari Cinner et al., 2013.
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Komponen keterpaparan digunakan untuk memahami ancaman fisik yang dihadapi perikanan pesisir dan

laju perubahannya. Komponen sensitivitas digunakan untuk memahami dampak apa yang kemungkinan

ditimbulkan perubahan ini terhadap ekosistem dan sistem sosial. Komponen kapasitas adaptif mengukur

kemampuan ekosistem dan sistem sosial ekonomi dalam menyerap perubahan ini. Secara

bersama-sama, kelima faktor ini menunjukkan di mana perubahan iklim kemungkinan besar akan

menciptakan gangguan paling besar dan memberikan informasi tentang tindakan apa yang kemungkinan

efektif untuk mengurangi dampak-dampak ini.

CCVA mendorong penggunaan SE-CCVA dengan cara mengikutsertakan pendekatan kerangka kerja yang

fleksibel (Zhou, 2008). Kerangka kerja seperti ini menggunakan metode campuran untuk memanfaatkan

data kuantitatif teknis dan data partisipatif sosial yang didasarkan pada informasi dalam memberikan

perspektif yang kuat, efisien, sekaligus adaptif tentang kerentanan lokal. Penerapan kerangka kerja yang

fleksibel memungkinkan beberapa sumber diidentifikasi untuk setiap variabel yang memungkinkan

pengguna memilih sumber data yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek dan juga memberikan

berbagai jalur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penilaian. Sebagai jaminan akhir untuk

memastikan dirampungkannya penilaian, kerangka fleksibel memungkinkan variabel terpilih untuk

dihilangkan dari analisis jika terbukti terlalu sulit untuk ditangkap dengan sumber daya yang tersedia

(hingga 30% variabel untuk komponen mana pun dapat dihilangkan).

Data dan Pendekatan

Komponen Keterpaparan bertujuan menangkap dampak yang diperkirakan dari perubahan iklim.

Meskipun dampak perubahan iklim memang bersifat kompleks, tiga metrik berikut ini dipilih untuk

mewakili tantangan iklim karena ketiganya memengaruhi masyarakat yang bergantung pada perikanan

pesisir, yaitu potensi pemutihan, kenaikan permukaan laut, dan bahaya kolektif (Tabel 3). Ketiganya

mewakili dampak terhadap perikanan, struktur pesisir, dan dampak gabungan yang terjadi.

Sensitivitas ekologis adalah ukuran seberapa besar dampak perubahan iklim terhadap sistem biologis

lokal tempat masyarakat bergantung, dan diukur dengan menggunakan kerentanan karang, kerentanan

ikan, perubahan hasil, keberadaan bakau, dan keberadaan lamun.

Keterpaparan ditambah sensitivitas ekologis merupakan potensi dampak ekologis untuk suatu kawasan

(Gambar 4).

Kapasitas adaptif ekologis (potensi pulih) menangkap kemampuan ekosistem untuk pulih dari peristiwa

perubahan iklim, seperti tekanan panas (heat stress) yang berkepanjangan. Faktor representatif yang

memengaruhi potensi pulih antara lain keanekaragaman karang, tutupan karang keras,

keanekaragaman fungsi ikan, sebaran ukuran ikan, biomassa ikan, dan Kawasan Konservasi Perairan

(KKP) yang ada.

Kapasitas adaptif ekologis yang dikurangi dari potensi dampak ekologis merupakan kerentanan ekologis

yang merupakan komponen keterpaparan untuk penilaian kerentanan sosial.

Sensitivitas sosial mengukur ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap perikanan,

ketergantungan mata pencaharian terhadap perikanan, dan kemiringan pantai untuk memahami sejauh

mana sistem sosial-ekonomi dapat terganggu akibat perubahan iklim.

12



Kerentanan ekologis (disebut juga keterpaparan sosial) ditambah sensitivitas sosial merupakan potensi

dampak sosial bagi suatu kawasan.

Kapasitas adaptif sosial merupakan komponen yang paling sulit diukur karena merupakan kemampuan

kolektif masyarakat untuk menanggapi tantangan yang belum terealisasi (Whitney et al., 2017, Cinner et

al., 2018). Akan tetapi, beberapa karakteristik yang ada memberikan pemahaman dan membantu

memperjelas tentang kapasitas masyarakat untuk menanggapi dan pulih dari tantangan iklim, termasuk

di dalamnya akses terhadap kredit, infrastruktur masyarakat, keanekaragaman mata pencaharian,

keanekaragaman alat tangkap, tingkat kepercayaan sosial, prevalensi ponsel, efektivitas tata kelola,

pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan.

Tabel 3. Variabel CCVA Lokal dan sumber-sumbernya

# Komponen/Variabel Deskripsi Sumber 1 Sumber 2

Keterpaparan 

1
Potensi pemutihan

(Derajat Pemanasan

Mingguan atau DHW)

Dekade rata-rata ketika pemutihan

terjadi setiap tahun pada rcp8.5
NOAA

Diskusi

Partisipatif

2
Kenaikan permukaan

laut/gelombang badai

Perkiraan kenaikan permukaan laut

maksimum di sepanjang garis pantai

pada tahun 2050

IPCC CMIP5
Diskusi

Partisipatif

3 Bahaya gabungan

Jumlah bahaya perubahan iklim

tambahan yang kemungkinan

menimbulkan dampak terhadap

perikanan pesisir dalam 10 tahun

mendatang

Diskusi

Partisipatif

Pemetaan

Partisipatif

Sensitivitas Ekologis

4 Kerentanan karang *
Proporsi karang yang sensitif terhadap

pemutihan
Survei Ekologis

Pemetaan

Partisipatif

5 Kerentanan ikan Kerentanan 3 spesies kunci Aplikasi OurFish
Survei Rumah

Tangga

6
Perubahan hasil

tangkapan ikan

Tren produksi perikanan selama 5 tahun

terakhir

Diskusi

Partisipatif

Survei Rumah

Tangga

7 Keberadaan bakau
Proporsi terbalik garis pantai yang

dilindungi bakau

Pemetaan

Partisipatif

UNEP

Mangroves

8 Keberadaan lamun
Proporsi terbalik garis pantai yang

dilindungi lamun

Pemetaan

Partisipatif

UNEP

Seagrass
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Sensitivitas Sosial 

9
Ketergantungan ekonomi

terhadap perikanan

Proporsi pendapatan rumah tangga yang

terkena dampak perikanan yang berubah

akibat iklim

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

Partisipatif

10
Ketergantungan mata

pencaharian terhadap

perikanan

Proporsi (jumlah) mata pencaharian yang

terkena dampak perikanan yang berubah

akibat iklim

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

Partisipatif

11 Kemiringan pantai * Jarak dari garis pantai ke ketinggian 10 m

Model Elevasi

Digital (DEM)

Lokal

DEM JAXA

30 m

Potensi Pemulihan Ekologis (Kapasitas Adaptif Ekologis)

12 Keanekaragaman karang* Jumlah jenis karang yang ada Survei Ekologis

13 Tutupan karang keras*
Proporsi kawasan yang tertutup spesies

karang keras
Survei Ekologis

14
Keanekaragaman fungsi

ikan

Berapa banyak kelompok fungsional yang

ada pada perikanan ini?
Survei Ekologis

Pemetaan

Partisipatif

15 Sebaran ukuran ikan Kisaran ukuran ikan di suatu wilayah Survei Ekologis
Pemetaan

Partisipatif

16 Biomassa ikan*
Produktivitas dan kesehatan suatu

wilayah
Survei Ekologis

17 KKP yang ada Persen kawasan yang dicakup oleh KKP

Rencana Tata

Ruang Laut

(Lapisan GIS)

Diskusi

Partisipatif

Kapasitas Adaptif Sosial

18 Akses ke Jasa Keuangan*
Dana yang cukup untuk memulihkan

mata pencaharian

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

Partisipatif

19 Infrastruktur Masyarakat
Dari 25 aset utama teratas, berapa

banyak aset yang dimiliki masyarakat?

Diskusi

Partisipatif

Survei Rumah

Tangga

20
Keanekaragaman Mata

Pencaharian

Total jumlah jenis pekerjaan yang

berkontribusi terhadap pendapatan

rumah tangga

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

partisipatif

21
Keanekaragaman Alat

Tangkap

Keanekaragaman alat tangkap yang

digunakan

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

partisipatif
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22
Tingkat Kepercayaan

Sosial*

Tingkat kepercayaan terhadap orang

asing vs terhadap tetangga

Survei Rumah

Tangga

23 Prevalensi ponsel* Persen nelayan yang terdaftar di OurFIsh Aplikasi OurFish
Survei Rumah

Tangga

24
Tata Kelola yang

Responsif *

Terdapat kebijakan yang memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk mengambil keputusan

Terdapat rencana terkait bencana atau

risiko untuk mengatasi efek perubahan

iklim

Evaluasi Tata

Kelola

25
Pemberdayaan

Masyarakat

Kepemilikan terhadap Masa Depan –

Seberapa besar proporsi peserta yang

percaya bahwa mereka memiliki suara

dalam pengelolaan perikanan? Atau,

apakah mereka yakin bahwa mereka

akan terus mendapatkan manfaat dari

pengelolaan perikanan oleh masyarakat

selama 5 tahun ke depan?

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

Partisipatif

26 Pendidikan
Berapa porsi orang dewasa yang

berpendidikan kurang dari 10 tahun?

Survei Rumah

Tangga

Diskusi

Partisipatif

Analisis

Masing-masing dari 26 variabel di atas akan dievaluasi dan diberi skor variabel 0–1 sesuai dengan

pedoman pada lampiran C. Skor variabel dalam setiap komponen dijumlahkan dan dinormalisasikan

sehingga setiap komponen mendapatkan skor komponen sebesar 0–1 . Skor komponen kemudian

diintegrasikan mengikuti persamaan pada Gambar 4 dan menghasilkan skor CCVA atau skor kerentanan

sebesar 0–3. Masing-masing komponen ini terdiri dari tiga hingga delapan variabel yang dipilih agar

mudah dinilai melalui kegiatan program yang sedang berjalan. Setiap skor variabel dapat ditambahkan ke

dalam formulir FastFields CCVA Lokal yang akan menghitung skor komponen dan skor CCVA dan

menghasilkan grafik dasar dan visualisasi hasil.

Tabel 4. Contoh skor komponen dan skor kerentanan keseluruhan untuk CCVA Lokal. Skor digabungkan

menggunakan persamaan pada Gambar 4 dengan angka merah berkontribusi terhadap kerentanan dan angka

hijau mengurangi kerentanan.

Nomor

Lokasi

Skor

CCVA

Keseluru

han

Skor

Keterpap

aran

Skor

Sensitivita

s Ekologis

Skor

Sensitivitas

Sosial

Skor Kapasitas

Adaptif

Ekologis

Skor Kapasitas

Adaptif Sosial

15



5 0,72 0,62 0,25 0,90 0,34 0,35

Formulir FastFields CCVA akan secara otomatis

terhubung dengan Data.World yang akan

membuat datanya terstandardisasi dari 0

hingga 1. Untuk data kualitatif, skor Likert akan

diterapkan dan skalanya 0–1. Semua variabel

untuk setiap komponen akan dijumlahkan dan

distandardisasi kembali sehingga hasil skor

komponennya 0–1. Ketiga skor komponen ini

kemudian digabungkan untuk menghasilkan

skor CCVA keseluruhan (keterpaparan dan

sensitivitas menambah kerentanan, sedangkan

kapasitas adaptif mengurangi kerentanan).

Hasil CCVA memberikan peringkat kerentanan

yang terkuantifikasi di seluruh area, dan skor

lebih tinggi menunjukkan kerentanan lebih

tinggi. Hasilnya akan disajikan dalam bentuk

tabel dan grafik (Tabel 4 & Gambar 5). Akan

tetapi, masing-masing skor komponen sama

pentingnya karena mengungkapkan faktor

pendorong kerentanan di setiap lokasi dan

oleh karenanya memberikan informasi

mengenai tindakan apa yang paling efektif.

Untuk mempertahankan penerapannya yang luas, CCVA yang dikembangkan ini tidak menerapkan skema

pembobotan untuk masing-masing variabel. Meskipun beberapa variabel memang merupakan faktor

penentu yang lebih besar terhadap kerentanan di sebagian besar lokasi (yaitu pengaruh lamun versus

bakau dalam melindungi garis pantai), pengaruh variabel lain dapat bervariasi antar lokasi. Skema

pembobotan yang kuat memerlukan upaya yang signifikan untuk dilaksanakan dan diuji di lokasi tertentu

dan skema seperti ini tidak tercakup dalam penilaian ini.

Keluaran dan Kegunaan

CCVA lokal yang mendalam memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kerentanan dan

faktor pendorongnya yang spesifik untuk setiap lokasi. Ringkasan visual (Gambar 5) memungkinkan

adanya pemahaman yang cepat tentang besarnya kerentanan yang terjadi dan komponen mana yang

mendorong terjadinya kerentanan ini di setiap lokasi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk

menargetkan tindakan utama yang paling memungkinkan dapat mengurangi kerentanan lokal. Sebagai

contoh, di daerah yang faktor pendorong utama terhadap kerentanannya berupa ‘kurangnya kapasitas
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adaptif’ merupakan pendorong utama kerentanan, program yang bertujuan meningkatkan akses

terhadap kredit atau mendorong diversifikasi mata pencaharian mungkin akan efektif dalam mengurangi

kerentanan (untuk opsi lebih lanjut, lihat Bagian 4: Menghubungkan Penilaian dengan Tindakan).

Informasi ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan lokal yang ingin lebih memahami tantangan yang

mereka hadapi dan berupaya memeroleh wawasan tentang cara membangun ketahanan masyarakat.

Pemerintah lokal dan regional dan LSM juga dapat menggunakan informasi ini untuk menerapkan

program khusus guna memenuhi kebutuhan lokal.

Alat dan kegiatan pengumpulan data

Penilaian kerentanan yang menyeluruh membutuhkan banyak sumber informasi, baik teknis maupun

nonteknis, fisik maupun sosial, dan kuantitatif maupun kualitatif. Beberapa data bersumber dari set data

global untuk mengontekstualisasikan bagaimana perubahan yang terjadi di suatu lokasi berhubungan

dengan tantangan di tempat lain. Data lain diperoleh melalui pengukuran lokal. Akan tetapi, sebagian

besar variabel yang dirancang untuk mengukur kerentanan memerlukan keterlibatan lokal melalui

kegiatan partisipatif atau survei rumah tangga untuk memahami dan mengontekstualisasikan faktor

pendorong kerentanan ini. Alat dan aktivitas berikut ini merupakan sumber daya utama untuk

mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan CCVA, meskipun rangkaian data lain dapat pula

turut dipertimbangkan jika tersedia.

Agar jauh lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, panduan ini juga memuat beberapa cara untuk

mengukur setiap variabel, dan jika tidak ada data yang tersedia, beberapa variabel dapat dihilangkan

tanpa mengganggu penghitungan keseluruhan, meskipun penghilangan ini akan membuat penilaian ini

menjadi kurang kuat.

Pengumpulan data

Sebagian besar variabel keterpaparan didasarkan pada informasi yang tersedia pada set data yang lebih

luas dan memungkinkan semua CCVA lokal untuk dapat memulai dengan menggunakan faktor

pendorong yang dapat dibandingkan. Seperti perubahan iklim pada umumnya, perubahan-perubahan ini

didorong oleh tren regional, tetapi dampak sebenarnya ditentukan oleh respons lokal. Data ini termasuk

data proyeksi potensi pemutihan dari NOAA (Van Hooidonk et al., 2016) dan data permukaan laut dari

IPCC 5AR (2013). Beberapa variabel sensitivitas, termasuk data lokasi terumbu karang, bakau, dan lamun

disediakan oleh UNEP, dan data topografi tersedia di Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA),

sedangkan data lokal tidak tersedia. Karakteristik dan kondisi lokal dapat dengan mudah dinilai dan

diberi skor berdasarkan set data global ini.

Lokakarya Masyarakat Partisipatif

Akurasi dari penilaian komprehensif ditentukan oleh variabel lokal yang sangat dipengaruhi perspektif

pemangku kepentingan lokal (Kuriakose et al., 2009). Sebagai bagian dari proses CCVA lokal, serangkaian

kegiatan partisipatif akan dilakukan selama lokakarya partisipatif yang akan diselenggarakan di setiap

masyarakat mengikuti pedoman yang dimuat dalam lampiran B dengan pokok bahasan berupa bahaya

lokal, dampak iklim, aset masyarakat, dan kaitannya dengan keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas

adaptif setiap lokasi. Dalam setiap lokakarya, kegiatan pertama yang dilakukan yaitu kegiatan Pemetaan

Bahaya secara Partisipatif untuk mengidentifikasi berdasarkan riwayat yang ada mengenai di bagian
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mana masyarakat pernah terpapar bahaya alam. Kegiatan kedua yaitu Diskusi Dampak Iklim secara

Partisipatif untuk memahami bagaimana bahaya alam ini selalu berubah, seberapa cepat perubahannya,

dan bagaimana masyarakat menanggapi kondisi yang selalu berubah ini. Kegiatan ketiga yakni Diskusi

Aset Masyarakat secara Partisipatif untuk mengidentifikasi hal-hal yang dianggap masyarakat sebagai

kekuatan dan kerentanan fisik terbesar dan bagaimana mereka hendak bersiap, merespons, dan pulih

dari ancaman yang mereka hadapi. Untuk memastikan agar penilaian yang dilakukan mencerminkan

kondisi lokal secara akurat, lokakarya ini akan memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang

ada di kelima komponen.

Pertanyaan Survei Rumah Tangga

Meskipun diskusi masyarakat terbuka memberikan gambaran yang dapat diandalkan tentang topik yang

secara umum mudah disepakati, diskusi seperti ini tidak selalu ideal untuk menggali informasi yang lebih

personal atau pribadi. Pengumpulan informasi mengenai topik seperti pendapatan, pendidikan, dan

ambisi pribadi idealnya dilakukan tanpa adanya tekanan sosial dan paling baik diperoleh melalui survei

rumah tangga dengan detail yang lebih terperinci dan kemudian digabungkan untuk menilai tingkat

masyarakat. Hasil dari survei rumah tangga dilakukan akan digunakan untuk memberikan informasi

terkait beberapa variabel sensitivitas dan kapasitas adaptif sosial. Jika tidak, gambaran umum dari diskusi

partisipatif sudah memadai.

Survei Ekologis

Data biologis lokal secara khusus dibutuhkan untuk memahami sensitivitas ekologis dan kapasitas adaptif

ekologis (potensi untuk pulih). Data ini paling baik dikumpulkan melalui observasi langsung oleh para

tenaga profesional terlatih seperti yang termasuk dalam survei ekologis bawah air. Secara khusus, survei

ini akan memberikan informasi mengenai keberadaan, jenis, dan kelimpahan spesies karang dan ikan.

Jika tidak, informasi tentang variabel-variabel ini akan diperoleh melalui diskusi lokakarya partisipatif.

Sumber Data Lainnya

CCVA dirancang untuk diselesaikan dengan sedikit upaya tambahan. Dalam contoh tertentu,

variabel-variabel yang ada dapat dipertukarkan jika data serupa sudah dikumpulkan melalui aktivitas

lain. Variabel tambahan juga dapat bersumber dari Fishmark, Perangkat Inklusi Keuangan (Financial

Inclusion Toolkit), Aplikasi OurFish, dan berbagai upaya lain dalam program FishForever sesuai

kebutuhan, dengan keputusan akhir terkait pemberian skor diserahkan pada evaluasi kualitatif yang

dilakukan tim di dalam negeri.

Alat CCVA

Formulir FastFields

Semua entri data dapat dilakukan dengan menggunakan formulir FastFields terkait yang berisi

pertanyaan spesifik untuk dijawab dan panduan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini harus

dijawab. FastFields memungkinkan entri data dengan mudah dan konsisten pada perangkat digital.
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Keluaran Data.World

Formulir FastFields terintegrasi dengan

Data.World yang di dalamnya data-data yang ada

secara otomatis diintegrasikan ke dalam rumus

CCVA, skor komponennya dihitung, dan hasilnya

berupa skor kerentanan. Data.world juga akan

menghasilkan visualisasi yang menampilkan

komponen dan skor kerentanan secara

keseluruhan.

Daftar periksa variabel dengan sumber data

Lampiran A berisi daftar semua variabel yang

diperlukan untuk melengkapi CCVA dan panduan

untuk mengumpulkan informasi ini. Berbagai

sumber data lain disediakan agar lebih fleksibel

yang memungkinkan praktisi menggunakan

sumber yang paling mudah sesuai dengan

kegiatan yang sedang berlangsung atau yang

memenuhi lini waktu yang dijadwalkan.

Instruksi untuk Lokakarya Partisipatif

Lampiran B berisi petunjuk terperinci untuk

menyelenggarakan lokakarya partisipatif,

termasuk perlengkapan yang dibutuhkan, peserta utama yang harus diikutsertakan, daftar pertanyaan

penting, dan panduan untuk mendorong agar suara-suara yang kurang terwakili ikut turut berpartisipasi

dan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak mengarah agar mendapatkan tanggapan terbaik.

Lembar kerja data

Beberapa variabel dirancang untuk menilai keberadaan benda tertentu, termasuk infrastruktur, dan

spesies karang dan ikan. Dalam panduan ini, lembar kerja yang disediakan mencantumkan fitur-fitur

spesifik dan spesies yang ditelaah (Lampiran D sampai G).
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4 Menghubungkan Penilaian dengan

Tindakan
Informasi hanya bermanfaat jika digunakan. Untuk mendukung perubahan, hasil CCVA harus

disebarluaskan melalui lembar fakta infografis yang disajikan dalam bahasa lokal dan diedarkan kepada

masyarakat dan pengambil keputusan. Hasil CCVA juga harus dihubungkan dengan tindakan

pascapenilaian, termasuk di dalamnya:

1) identifikasi opsi adaptasi,

2) penentuan prioritas tindakan,

3) pengarusutamaan, dan

4) umpan balik dan pemantauan (MERF 2013)

Penguraian skor kerentanan menjadi komponen penyusunnya juga sesuai untuk evaluasi pascapenilaian

dan revaluasi yang di dalamnya masing-masing komponen dapat diperbarui secara berkala sebagai

komponen sensitivitas dan perubahan kapasitas adaptif untuk memahami gambaran kerentanan yang

selalu berubah dan untuk menguji apakah tindakan intervensi telah berhasil membangun ketahanan

(Cinner 2015, Whitney 2017).

Membangun Ketahanan

Kunci dari penilaian yang berdampak besar terletak pada dimungkinkannya hasil yang diperoleh untuk

diuraikan dengan menggunakan cara-cara yang penuh wawasan. Dengan memahami area mana saja

area yang memberikan keterpaparan eksposur tinggi, tidak hanya sekadar memiliki keterpaparan tinggi,

memungkinkan diberikannya respons yang sesuai dan menurunkan risiko salah adaptasi (maladaptasi).

Keterlibatan pemangku kepentingan lokal selama proses penilaian dan pascapenilaian membantu

mengidentifikasi strategi adaptasi yang paling layak, praktis, dan efisien, yang memungkinkan

dilakukannya penyelarasan dan integrasi dengan pengelolaan sumber daya, kesiapsiagaan bencana, dan

inisiatif pembangunan berkelanjutan (Smit dan Wandel 2006). Sebagai titik awal untuk mendiskusikan

pembangunan ketahanan dengan anggota masyarakat lokal, tabel berikut ini menyajikan daftar singkat

tindakan yang dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap ancaman tertentu. Rencana

ketahanan khusus harus dikembangkan melalui konsultasi yang erat dengan pemangku kepentingan

lokal.
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Tabel 5. Tindakan respons potensial terhadap faktor pendorong kerentanan tertentu

Faktor Pendorong

Kerentanan
Tindakan Respons Potensial

Keterpaparan

Potensi pemutihan (Derajat

Pemanasan Mingguan atau

DHW)

- Mengembangkan rencana respons terhadap pemutihan

- Mengambil langkah-langkah untuk melindungi populasi fauna herbivora

- Mendorong peningkatan kualitas air

- Membatasi aktivitas yang menimbulkan stres ekologis selama periode

bersuhu air tinggi

- Mendorong kesehatan spesies herba

Kenaikan permukaan laut/

gelombang badai

- Mengembangkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System atau

EWS)

- Menyiapkan rencana tanggap darurat dengan titik berkumpul yang

telah ditentukan, rute evakuasi yang dilengkapi papan tanda, dan latihan

praktik

- Mendorong rehabilitasi bakau dan lamun

Bahaya gabungan
- Mengembangkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System atau

EWS) dan rencana tanggap darurat untuk berbagai bahaya

Sensitivitas Ekologis

Kerentanan karang

- Mendorong peningkatan kualitas air

- Mengambil langkah-langkah untuk melindungi populasi fauna herbivora

- Pengelolaan perikanan berkelanjutan

- Membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak

Kerentanan ikan - Mengembangkan KKP yang melindungi daerah pemijahan

Perubahan hasil tangkapan

ikan

- Menetapkan hasil tangkapan yang berkelanjutan

- Menerapkan batas tangkapan

Keberadaan bakau
- Melindungi bakau yang sudah ada

- Mendorong rehabilitasi bakau

Keberadaan lamun
- Melindungi lamun yang sudah ada

- Mendorong rehabilitasi lamun

Sensitivitas Sosial

Ketergantungan ekonomi

pada perikanan

- Mendorong diversifikasi mata pencaharian

- Mendukung pertukaran antar masyarakat untuk membangun

pengalaman kerja pada mata pencaharian alternatif
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Ketergantungan mata

pencaharian pada

perikanan

- Memberikan pelatihan dan sekolah lapangan untuk mata pencaharian

baru

- Memberikan dukungan nasihat dan materi untuk pengusaha dan usaha

kecil-menengah.

Kemiringan pantai

- Berinvestasi dalam infrastruktur yang berketahanan

- Menyiapkan rencana tanggap darurat dengan titik kumpul yang telah

ditetapkan, rute evakuasi yang dilengkapi papan tanda, dan latihan

praktik

Potensi Pemulihan Ekologis (Kapasitas Adaptif Ekologis)

Keanekaragaman karang
- Mendorong praktik pengelolaan lahan yang baik dan membatasi

limpasan

Tutupan karang keras - Meningkatkan kesadartahuan tentang masalah kualitas air

Keanekaragaman fungsi

ikan

- Melindungi tempat daerah pemijahan

- Membatasi alat tangkap yang merusak

Sebaran ukuran ikan
- Meningkatkan upaya penjangkauan tentang manfaat timbal balik

bersama dari adanya pengelolaan perikanan berkelanjutan

Biomassa ikan - Menerapkan batasan pengelolaan

KKP yang ada
- Meningkatkan upaya penjangkauan tentang manfaat dari Kawasan

Larang Ambil (KLA) dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kapasitas Adaptif Sosial

Akses ke kredit
- Mendirikan kelompok tabungan masyarakat

- Mendukung usaha masyarakat

Infrastruktur masyarakat - Mengadvokasi pembangunan infrastruktur yang berketahanan

Keanekaragaman mata

pencaharian

- Mendorong pembelajaran sosial dan alih bagi informasi melalui

demonstrasi teknologi dan pertukaran dengan masyarakat tetangga

Keanekaragaman alat

tangkap

- Mendorong alih bagi informasi melalui demonstrasi teknologi dan

pertukaran dengan masyarakat tetangga

Tingkat kepercayaan sosial

- Mendorong pertemuan masyarakat dengan partisipasi dan perwakilan

dari kelompok yang kurang terwakili

- Mengembangkan platform alih bagi pengetahuan lintas generasi

platform seperti kelompok lansia-remaja

Prevalensi ponsel
- Menghubungkan penggunaan ponsel dengan manfaat dari adanya

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System atau EWS)
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Efektivitas Tata kelola

- Melaksanakan pertemuan dan forum publik secara berkala untuk

mendorong tata kelola yang partisipatif

- Mengembangkan kelompok pemantau pemerintah untuk mendorong

akuntabilitas

Pemberdayaan Masyarakat

- Mendorong kepemimpinan perempuan dalam pemerintah lokal dan

badan pengambil keputusan

- Mendorong transparansi dan keterbukaan dalam organisasi lokal

Pendidikan

- Meningkatkan kesadartahuan akan jalur pendidikan alternatif dan alih

bagi pengetahuan

- Mempromosikan pentingnya sekolah

- Menghindari penggunaan sekolah sebagai tempat perlindungan dari

bencana

- Memastikan agar akses ke sekolah diprioritaskan

Panduan Pelaksanaan

CCVA regional merupakan alat penting di setiap tahap dalam proses pemilihan lokasi. Kerangka kerja ini

dapat dimodifikasi untuk menilai kerentanan pada skala apa pun dan harus digunakan untuk

mengumpulkan informasi dan memandu proses pemilihan lokasi dengan cara membandingkan

kerentanan antar negara, provinsi, atau masyarakat. Setelah lokasi dipilih, CCVA Lokal kemudian dapat

memberikan informasi lebih mendalam tentang faktor pendorong kerentanan lokal.

Karena besarnya kisaran data yang terlibat dalam proses CCVA, penyelarasan strategis dengan

proyek-proyek lain dapat sangat menghemat upaya yang diperlukan. Diskusi lanjutan dengan pemangku

kepentingan lokal, pengambil keputusan, pejabat pemerintah, dan LSM yang beroperasi di daerah ini

dapat mengidentifikasi sumber-sumber data yang sudah dikumpulkan, proyek-proyek yang sedang

berjalan yang mungkin mengumpulkan data serupa, atau proyek-proyek paralel yang dapat

mengontekstualisasikan atau memverifikasi hasil CCVA. Misalnya, lokakarya partisipatif yang diusulkan di

panduan ini dapat diselenggarakan secara bersamaan sebagai bagian dari Penilaian Pedesaan Partisipatif

(Participatory Rural Assessment atau PRA) jika waktu dan upayanya memungkinkan. Semua sumber daya

harus turut dipertimbangkan dan kerangka fleksibel harus disesuaikan untuk memanfaatkan data yang

tersedia.

Desain cerdas dan visualisasi keluaran dapat menggabungkan manfaat CCVA dengan cara membuat

hasilnya bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. Untuk

memfasilitasi diskusi dan mendorong adanya masukan lebih lanjut, hasil CCVA Regional dapat dibuat

tersedia melalui peta web interaktif yang menyajikan perbandingan spasial dari lokasi-lokasi potensial

yang selanjutnya ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan antarmuka peta yang dinamis dan

fungsionalitas pesan timbul (pop-up). Selain itu, hasil CCVA Lokal juga dapat dimuat dalam format peta

web untuk memudahkan komunikasi. Akan tetapi, kepadatan informasi yang ada paling baik ditampilkan

melalui dasbor web yang memungkinkan adanya tampilan grafis dari berbagai kriteria pengambilan

keputusan.
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Penggunaan tambahan untuk CCVA

Kerangka fleksibel dan data terpisah yang dikumpulkan melalui proses CCVA memungkinkan analisis

ulang sederhana untuk menyelami efek-efek yang timbul akibat berbagai skenario iklim atau dampak

iklim tertentu.

Komponen Keterpaparan CCVA mengandalkan proyeksi iklim ansambel IPCC pada Jalur Konsentrasi yang

Representatif (Representative Concentration Pathway atau RCP) 8.5. Hasil ansambel merupakan rata-rata

dari puluhan model global yang bertindak untuk meminimalkan keluaran yang lebih ekstrem. Dengan

menyelami skenario dari masing-masing model, khususnya model iklim regional, akan ada wawasan yang

lebih baik tentang tantangan yang dihadapi di lokasi tertentu dan membantu daerah-daerah ini

beradaptasi secara lebih efektif. Memilih model iklim regional sebagai faktor pendorong keterpaparan

tidak diikutsertakan di sini karena tidak ada model tunggal yang mencakup semua negara yang ditelaah.

Penggunaan lain dari data CCVA yakni pemisahan variabel-variabel yang ada ke dalam Jalur Dampak.

Jalur dampak hanya mengamati satu faktor pendorong perubahan saja dan variabel-variabel yang terkait

dengan faktor ini. Misalnya, dengan memisahkan kenaikan permukaan laut sebagai variabel

keterpaparan dan hanya mengaitkan variabel sensitivitas dan kapasitas adaptif yang berkaitan dengan

kenaikan permukaan laut akan mengungkapkan ancaman dan peluang yang spesifik untuk tantangan

berupa kenaikan permukaan laut. Pemisahan ini dapat sangat membuka wawasan untuk program yang

berfokus pada pengurangan kerentanan terhadap tantangan tertentu (Douthwaite et al., 2007).

Untuk wilayah-wilayah yang telah menjalani pemantauan sistem ekologi dan sosial jangka panjang,

skema pembobotan dapat dikembangkan untuk menyesuaikan hasil CCVA dengan kondisi lokal. Skema

pembobotan ini harus diterapkan secara berimbang bagi penilaian awal dan penilaian ulang untuk

memastikan hasilnya konsisten. Terlepas dari pembobotan ini, CCVA standar juga harus dihitung untuk

memastikan kompatibilitasnya dengan upaya CCVA Rare lainnya.

Memperbarui CCVA

CCVA memberikan gambaran penilaian tentang kerentanan suatu tempat pada waktu tertentu.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerentanan bersifat dinamis dan secara aktif diubah oleh

program-program yang menilainya. Secara berkala, CCVA dapat diperbarui, tetapi pembaruan ini harus

dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jika pembaruan dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan Pemantauan dan Evaluasi, maka penting untuk hanya mengisolasi dan memperbarui

variabel-variabel yang telah dipengaruhi oleh kegiatan yang hendak dievaluasi. Sebagai alternatif,

penilaian ulang terhadap kerentanan agar dapat lebih sesuai dengan masyarakat perlu mengintegrasikan

proyeksi iklim baru dan mutakhir untuk memastikan agar adaptasinya sesuai untuk bertahan

menghadapi skenario yang paling mungkin terjadi.

CCVA memberikan perspektif unik tentang kerentanan dengan menyelami apa saja yang berubah, efek

dari perubahan ini, dan respons potensialnya. Data yang dikumpulkan memberikan pemahaman

terperinci tentang apa saja yang mendorong kerentanan di suatu lokasi yang akhirnya informasi ini dapat

digunakan untuk memandu adaptasi yang efektif. Lebih dari sekedar data, CCVA menyediakan kerangka
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kerja untuk mengintegrasikan berbagai karakteristik yang membantu mendeskripsikan suatu masyarakat.

Akan tetapi, CCVA ini hanyalah salah satu dari sekian banyak alat yang dirancang untuk mendukung

masyarakat dalam mencapai ketahanan melalui adaptasi yang cerdas.
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Lampiran A: Sumber dan deskripsi Variabel

Tabel berikut mencantumkan daftar variabel yang diperlukan untuk CCVA regional dan lokal. Kolom

rentang dan skala pengukuran menjelaskan cara variabel dinilai dengan kisaran nilai normal yang

diharapkan ditulis dalam huruf yang dicetak tebal. Nilai berapa pun di luar rentang ini akan dinormalisasi

ke nilai maksimum atau minimum. Untuk sumber data partisipatif, pertanyaan yang sesuai untuk diskusi

kelompok spesifik disajikan dalam Lampiran B.

* Tanda bintang menunjukkan variabel yang dapat dikeluarkan jika terlalu sulit diperoleh.

#

CCVA

Regional
Komponen/

Variabel Deskripsi

Rentang

Pengukuran

dan Skala Sumber 1 Sumber 2

Keterpaparan

R1
Suhu

Permukaan

Laut (SST)

Rata-rata kenaikan Suhu

Permukaan Laut per

dekade selama 3 dekade

terakhir berdasarkan

pengukuran satelit (proksi

untuk potensi pemutihan)

Derajat C

pemanasan per

dekade yang

tercatat sejak

1985

0–0,5 C (maks)*

* jika nilai yang

diperoleh berada

di luar kisaran

ini, masukkan

skor maksimal.

NOAA Reef

Watch
 

Sensitivitas

R2

Rasio Terumbu

(Ha) terhadap

Garis Pantai

(Km)

Proporsi luas terumbu

terhadap garis pantai

yang menunjukkan daya

tarik perikanan. (Proksi

untuk ketergantungan

lokal terhadap

perikanan.)

Luas terumbu

(dalam hektar)

dibagi dengan

panjang garis

pantai (Km)

0–1 (maks)

Set data

UNEP Reef
 

Kapasitas Adaptif
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R3

Peringkat

Pemerintah

(Sumber Daya,

Respons,

Infrastruktur)

Kapasitas pemerintah

untuk merespons

perubahan.

Peringkat

kualitatif

1–5 (maks)

Tim dalam

Negeri
 

CCVA

Lokal
Komponen/

Variabel Deskripsi Skala

  

Keterpaparan

1

Potensi

pemutihan

(Derajat

Pemanasan

Mingguan atau

DHW)

Dekade rata-rata ketika

pemutihan terjadi setiap

tahun pada rcp8.5

2010 = Saat ini

terjadi,

2020, 2030,

2040, atau

2050 dan

seterusnya.

2010 – 2050

(maks)

NOAA Coral

Reef Watch

(.kml)

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif

2

Kenaikan

permukaan

laut/

gelombang

badai

Perkiraan kenaikan

permukaan laut di

sepanjang garis pantai

pada tahun 2050

mm kenaikan

permukaan laut

0–0,5 mm

(maks)

IPCC CMIP5

(.kml)

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif

3
Bahaya

gabungan

Jumlah bahaya

perubahan iklim

tambahan yang

kemungkinan

menimbulkan dampak

terhadap perikanan

pesisir dalam 10 tahun

mendatang

Jumlah bahaya

yang

teridentifikasi

kemungkinan

akan

menimbulkan

dampak

0–5 (maks)

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif

Hasil

Pemetaan

Partisipatif

Sensitivitas Ekologis

4
Kerentanan

karang *

Proporsi karang yang

sensitif terhadap

pemutihan

Lihat lembar

kerja kerentanan

(lampiran e)

Hasil Survei

Ekologis

FishForever

Peta

kerawanan

terhadap

bencana yang
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Persen 0–100%

(maks)

dilakukan

secara

Partisipatif

5
Kerentanan

ikan

Berapa banyak dari 3

spesies kunci teratas yang

dianggap rentan

terhadap perubahan

iklim?

Lihat lembar

kerja c

0,1,2,3 = (skor 0,

0,33, 0,66, 1)

Hasil Survei

Ekologis

OurFish

Hasil Survei

Rumah

Tangga yang

dilakukan

secara

partisipatif

6
Perubahan

hasil tangkapan

ikan

Berapa banyak

perubahan hasil

tangkapan ikan selama 5

tahun terakhir?

Persen kenaikan

atau penurunan

+/- 20% (maks)

penurunan 20%

= 1,

kenaikan 20% =

0

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif

Hasil Survei

Rumah

Tangga

7
Keberadaan

Bakau

Proporsi terbalik garis

pantai yang dilindungi

bakau

1 /% garis pantai

yang ditutupi

oleh bakau

Persen 0% = 1

50% atau lebih

besar = 0

Peta

kerawanan

terhadap

bencana

yang

dilakukan

secara

Partisipatif

UNEP

Mangroves

8
Keberadaan

lamun

Proporsi terbalik garis

pantai yang dilindungi

lamun

1 /% garis pantai

yang memiliki

lamun dalam

jarak 200 m

Persen 0% = 1

50% atau lebih

besar = 0

Peta

kerawanan

terhadap

bencana

yang

dilakukan

secara

Partisipatif

UNEP

Seagrass

Sensitivitas Sosial

9

Ketergantungan

ekonomi

terhadap

perikanan

Berapa proporsi

pendapatan (nilai) rumah

tangga yang berasal dari

penangkapan ikan?

Persen 0–100%

Hasil Survei

Rumah

Tangga

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan
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http://datadownload.unep-wcmc.org/


secara

partisipatif

10

Ketergantungan

mata

pencaharian

terhadap

perikanan

Berapa proporsi

pekerjaan (jumlah jenis

mata pencaharian)

berupa penangkapan ikan

yang berkontribusi

terhadap pendapatan

rumah tangga?

Persen 0–100%

Hasil Survei

Rumah

Tangga

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif

11
Kemiringan

pantai*

Jarak dari garis pantai ke

ketinggian 10 m

0 m = 0

500 m atau lebih

besar = 1

Hasil DEM

Lokal

Hasil DEM

JAXA 30 m

Potensi Pemulihan Ekologis (Kapasitas Adaptif Ekologis)

12
Keanekaragama

n Karang*

Jumlah jenis karang yang

ada

(Lihat lampiran

e)

10 jenis karang

yang ada = 1

1 jenis karang =

0

Hitungan 1–10

Hasil Survei

Ekologis

FishForever

13
Tutupan karang

keras*

Proporsi kawasan yang

tertutup spesies karang

keras

(Lihat lampiran

e)

100% karang

keras = 1

0% karang keras

= 0

Persen 0–100 %

Hasil Survei

Ekologis

FishForever

14
Keanekaragama

n fungsi ikan

Berapa banyak kelompok

fungsional yang ada pada

perikanan ini?

(Lihat lampiran

f)

5 kelompok

fungsional = 1

1 kelompok

fungsional = 0

(0–1)

Hasil Survei

Ekologis

FishForever

Peta

kerawanan

terhadap

bencana yang

dilakukan

secara

Partisipatif

31



15
Sebaran ukuran

ikan

Seberapa besar ukuran

spesies dewasa biasa dari

spesies kunci teratas di

wilayah ini?

10 cm = 0

100 cm = 1

10 cm–100 cm

Hasil Survei

Ekologis

FishForever

Peta

kerawanan

terhadap

bencana yang

dilakukan

secara

Partisipatif

16 Biomassa ikan *

Berapa total biomassa

ikan di wilayah ini?

(MacNeil dkk. 2015)

1000 kg/ha = 1

0 kg/ha = 0

Hasil Survei

Ekologis

FishForever

17 KKP yang ada Persen luas KKP

Tutupan 100% =

1

Tutupan 0% = 0

Persen 0–100%

Desain

Kawasan

Larang

Ambil (KLA)

Daftar aset

masyarakat

yang

dilakukan

secara

partisipatif

Kapasitas Adaptif Sosial

18
Akses

ke kredit *

Berapa persentase orang

yang merasa memiliki

akses ke dana yang cukup

untuk memulihkan mata

pencaharian?

100% memiliki

akses = 1

0% memiliki

akses = 0

Persen 0–100%

Hasil Survei

Rumah

Tangga/

Perangkat

Inklusi

Keuangan

(Financial

Inclusion

Toolkit)

Daftar aset

masyarakat

yang

dilakukan

secara

partisipatif

19
Infrastruktur

masyarakat

Dari 25 aset utama

teratas, berapa banyak

aset yang dimiliki

masyarakat?

Lihat lembar

kerja aset

masyarakat

(lampiran d)

20 aset = 1

5 aset = 0

Hitungan 5–20

Daftar aset

masyarakat

yang

dilakukan

secara

partisipatif

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif

20

Keanekaragama

n mata

pencaharian

Berapa banyak jenis-jenis

pekerjaan yang

berkontribusi terhadap

pendapatan rumah

tangga rata-rata?

5 jenis pekerjaan

atau lebih = 1

1 jenis pekerjaan

= 0

Hitungan 1–5

Hasil Survei

Rumah

Tangga

Daftar

dampak

perubahan

iklim yang

dilakukan

secara

partisipatif
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21
Keanekaragama

n alat tangkap

Berapa banyak jenis alat

tangkap yang digunakan

di wilayah ini?

4 jenis alat

tangkap atau

lebih = 1

1 jenis alat

tangkap = 0

Hitungan 1–4

Hasil Survei

Rumah

Tangga

Daftar aset

masyarakat

yang

dilakukan

secara

partisipatif

22
Tingkat

kepercayaan

sosial *

Tingkat kepercayaan

terhadap orang asing vs

terhadap tetangga

% yang

mempercayai

tetangga /%

yang

mempercayai

orang asing

Persen 1–100%

Hasil Survei

Rumah

Tangga

23
Prevalensi

ponsel *

Persen nelayan yang

memiliki ponsel
Persen 1–100%

Hasil

Aplikasi

OurFish

Hasil Survei

Rumah

Tangga

24
Tata kelola yang

responsif *

Terdapat kemajuan

dalam menerapkan

kebijakan pengelolaan

perikanan dan

perundang-undangan

yang memberikan

kewenangan untuk

mengambil keputusan

Fishmark B: Skor

Perundang-unda

ngan &

Regulasi

Perikanan

Persen 1–100%

Evaluasi

Tata Kelola

25
Pemberdayaan

masyarakat

Berapa proporsi peserta

yang percaya bahwa

mereka memiliki suara

terkait bagaimana

perikanan lokal mereka

dikelola?

Persen 1–100%

Hasil Survei

Rumah

Tangga

Daftar aset

masyarakat

yang

dilakukan

secara

partisipatif

26 Pendidikan

Berapa porsi orang

dewasa yang telah

menyelesaikan

sekurangnya 10 tahun

masa sekolah? (ganti

dengan ambang batas

yang berlaku secara lokal)

Persen 1–100%

Hasil Survei

Rumah

Tangga

Daftar aset

masyarakat

yang

dilakukan

secara

partisipatif
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Lampiran B: Panduan lokakarya masyarakat secara partisipatif

Kerentanan sangat bersifat lokal. Dengan demikian, tiga komponen partisipatif dirancang untuk

melibatkan masyarakat dalam mengembangkan penilaian yang efektif tentang kerentanan terhadap

perubahan iklim, yaitu Pemetaan Bahaya secara Partisipatif, Diskusi tentang Dampak Iklim secara

Partisipatif, dan Diskusi tentang Aset Masyarakat secara Partisipatif. Ketiga kegiatan ini didasarkan pada

satu sama lain dan memanfaatkan sumber daya serupa sehingga paling efektif diselenggarakan dalam

satu lokakarya selama ~3 jam. Upaya ini harus diselaraskan dan diintegrasikan dengan Penilaian

Pedesaan Partisipatif (PRA) atau kegiatan partisipatif lainnya jika memungkinkan.

Sumber Daya yang Dibutuhkan:

● Hasil cetak terlaminasi mengenai citra satelit unit pemerintahan lokal dan wilayah perikanan

sekitarnya. (Dapat diperoleh dari google earth pro untuk tujuan nonkomersial.)

● Spidol nonpermanen berbagai warna

● Kamera (boleh memakai kamera ponsel cerdas yang kualitasnya baik)

● Daftar pertanyaan untuk setiap aktivitas

Target Peserta:

● Pemangku kepentingan lokal - nelayan dan nonnelayan

● Ahli lokal

● Staf pemerintah lokal & regional

● Penduduk berusia lebih tua

● Penduduk berusia muda

● Responden perempuan

Panduan: Pertanyaan harus diajukan dengan nada netral, tidak bersifat mendorong atau mengabaikan

opsi tertentu. Koordinator harus mendorong diberikannya tanggapan dari semua peserta dan berupaya

memastikan suara yang kurang dominan terwakili secara berimbang, terutama dari perspektif responden

perempuan dan penduduk berusia lebih muda.

Mulailah dengan meletakkan citra satelit dan menelusuri jalan yang Anda lewati dan menggambar tanda

bintang di tempat pertemuan diadakan. Perbolehkan masyarakat untuk membiasakan diri dengan cara

meminta berbagai orang untuk menggambar jalan dan menandai fitur lokal di peta (sekolah, rumah,

dll.,). Setelah semua orang cukup familier dengan gambar, lanjutkan ke aktivitas.

Pemetaan Bahaya secara Partisipatif

Kegiatan ini bertujuan mendapatkan perspektif masyarakat tentang di mana perubahan telah terjadi dan

di mana kemungkinan besar perubahan akan terjadi di masa mendatang, dan, jika perubahannya

berbeda, mengapa dan faktor apa yang mendorong perubahan ini terjadi. Di akhir setiap pertanyaan,

untuk setiap bahaya yang ada, atau kapan pun informasi yang berguna akan dihapus, foto peta

partisipatif dari atas ke bawah harus diambil untuk menangkap informasi yang diberikan.

34



● Apa bahaya fisik utama yang dihadapi masyarakat sini? (Beri kesempatan kepada peserta untuk

menjawab. Akan tetapi, jika mereka kesulitan menemukan menjawab, berikan daftar beberapa

opsi seperti misalnya kekeringan, banjir, topan, gelombang badai, erosi pantai, pemutihan

karang, penyakit hewan, hama tanaman, kenaikan permukaan laut, kualitas air minum , dll.

● Untuk setiap bahaya, tanyakan: (Sesuai untuk mengembangkan peta bahaya keseluruhan yang

disusun secara partisipatif untuk mendukung International Climate Initiative/IKI)

o Di mana bahaya ini terjadi? (Peta)

o Apa dampak yang diperkirakan terjadi di setiap lokasi?

o Apa dampak keseluruhan dari setiap bahaya yang ada?

o Seberapa sering bahaya ini terjadi?

o Tindakan apa yang sedang diambil untuk menghindari bahaya ini?

o Tindakan apa yang diambil untuk dapat pulih dari kejadian bahaya?

o Berapa lama pemulihan ini terjadi?

● Setelah setiap bahaya dipetakan, beri judul peta bahaya ini dan ambil satu foto (atau beberapa

foto) peta partisipatif ini langsung dari atas dan coba meminimalkan pantulan cahaya dari

sekitarnya. Berapa panjang garis pantai yang dilindungi oleh bakau? Minta peserta untuk

memetakan kawasan bakau (variabel 7).

● Berapa panjang garis pantai yang dilindungi oleh lamun ? Minta peserta untuk memetakan

kawasan lamun (variabel 8)

● Pada peristiwa terakhir mengenai pemutihan karang, berapa persentase pemutihan terumbu

karang yang terjadi? (variabel 4)

● Keanekaragaman Fungsi Ikan: Berapa banyak kelompok fungsional berikut yang ada di daerah
ini? (Tim dalam negeri memberikan contoh lokal yang mungkin ada di setiap lokasi) _____
(Jawab 1–5, variabel 14)

o Herbivora/Omnivora
o Piscivora
o Invertivora
o Planktivora
o Predator puncak

● Pada hari biasa, seberapa besar ukuran ikan terbesar yang Anda tangkap? (variabel 15)

● Berapa proporsi kawasan ini yang masuk ke dalam KKP? (variabel 17)

Diskusi tentang Dampak Iklim

● Manakah bahaya fisik yang telah dibahas di atas yang menjadi semakin meningkat selama 10

tahun terakhir? (Bahaya ini dapat disebut sebagai peristiwa perubahan iklim)

● Manakah peristiwa perubahan iklim yang menimbulkan dampak terhadap perikanan Anda saat

ini? (variabel 3a)

● Peristiwa perubahan iklim apa lagi yang menurut Anda dapat mulai menimbulkan dampak

terhadap perikanan selama 10 tahun ke depan? (variabel 3b, gabungkan 3a dan 3b untuk

mendapatkan skor variabel 3)

● Kapan peristiwa ini terjadi? (Peristiwa, tanggal, tingkat keparahan, dampak, tindakan pemulihan)

● Bagaimana perubahan hasil tangkapan ikan selama 5 tahun terakhir? (variabel 6)

● Apakah Anda mengaitkan perubahan ini dengan kondisi yang senantiasa berubah?

● Seberapa besar ketergantungan perekonomian lokal terhadap perikanan? (variabel 9)
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● Berapa proporsi penduduk yang mengandalkan perikanan sebagai pendapatan utama mereka?

(variabel 10)

Diskusi tentang Aset Masyarakat

● Berapa proporsi anggota masyarakat yang merasa memiliki akses ke dana darurat yang cukup

untuk memungkinkan mereka memulihkan mata pencaharian jika terjadi bencana? (variabel 18)

● Berapa aset utama yang dimiliki masyarakat menurut lembar kerja infrastruktur pada lampiran

d? (variabel 19)

● Rata-rata berapa banyak jenis pekerjaan yang dimiliki sebuah rumah tangga yang berkontribusi

terhadap total mata pencahariannya? (variabel 20)

● Berapa banyak jenis alat tangkap yang digunakan masyarakat sini? (variabel 21)

● Berapa proporsi peserta yang yakin bahwa mereka memiliki suara terkait bagaimana perikanan

lokal mereka dikelola? (variabel 25)

● Di masyarakat sini, berapa porsi orang dewasa yang telah menyelesaikan sekurangnya 10 tahun

masa sekolah (atau ambang batas sekolah yang berlaku secara lokal)? (variabel 26)
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Lampiran C: Metode langkah-demi-langkah untuk CCVA

Petunjuk pengumpulan data untuk CCVA Regional

Lampiran A berisi sumber dan tautan untuk data. (Untuk data spasial, nilai dapat diperoleh secara visual

dari file Google Earth. Akan tetapi, cara yang paling baik yaitu mengambil data menggunakan GIS jika

memungkinkan).

Data tentang Lokasi

● Identifikasi lokasi dari setiap kawasan yang potensial ditelaah, termasuk garis pantai dan daerah

penangkapan ikan yang berkaitan dengan masyarakat. Jika memungkinkan, petakan lokasi dan

daerah ini dalam file .kml atau .kmz Google Earth.

Keterpaparan:

● (Pendekatan beresolusi rendah). Kunjungi situs web:

https://coralreefwatch.noaa.gov/product/thermal_history/sst_trend.php. Pada bagian peta Tren

Tahunan (Annual Trend), klik petak kisi yang memuat kawasan yang ditelaah.

● Perbesar setiap kawasan yang ditelaah dan perkirakan peningkatan kenaikan suhu permukaan

laut (sea surface temperature/SST) per dekade untuk setiap lokasi.

● Masukkan hasil sebagai nilai Keterpaparan (Exposure) ke dalam formulir FastFields Regional

CCVA.

o (Untuk pendekatan beresolusi tinggi, unduh data tren SST dari NOAA Reef Watch

(reefwatch.com) dan impor ke dalam perangkat lunak GIS. Hapus area NoData, dan

hitung statistik perubahan SST rata-rata per dekade untuk setiap kawasan yang

ditelaah.)

Sensitivitas:

● (Pendekatan beresolusi rendah). Kunjungi situs web: http://data.unep-wcmc.org/datasets/1. Klik

tombol ArcGIS untuk membuka tampilan dalam bentuk peta web.

● Perbesar setiap area yang ditelaah dan gunakan alat Ukur (Measure) untuk memperkirakan luas

terumbu (hektar) yang dimanfaatkan oleh setiap masyarakat setepat mungkin.

● Kemudian gunakan alat Ukur (Measure) lagi untuk mengukur panjang garis pantai (km) yang

berkaitan dengan masing-masing masyarakat (termasuk sekurangnya semua garis pantai yang

sejajar dengan kawasan terumbu).

● Masukkan nilai-nilai ini ke dalam formulir FastFields CCVA Regional.

o (Untuk pendekatan beresolusi tinggi, unduh data Lokasi Terumbu Karang (Coral Reef

Location) dari UNEP. Hitung luas terumbu dan ukur garis pantai yang ada di setiap

kawasan yang ditelaah. Bagi luas terumbu karang (dalam hektar) dengan garis pantai

(dalam kilometer) untuk mendapatkan rasio Luas Terumbu terhadap Garis Pantai

(ha/km).
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Kapasitas Adaptif:

● Opsi 1: Bekerja bersama tim dalam negeri untuk membuat peringkat efektivitas pemerintah

menggunakan pengetahuan lokal tim dalam negeri untuk memperkirakan tingkat penerimaan,

sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk membuat peringkat pemerintah.

● Terapkan skala Likert untuk mengubah peringkat menjadi nilai mulai dari 0 hingga 1.

● Opsi 2: Gunakan lembar kerja Daya Tanggap Tata Kelola di Lampiran G untuk mengevaluasi setiap

lokasi potensial.

● Masukkan nilai-nilai ini ke dalam formulir FastFields CCVA Regional.

Petunjuk pengumpulan data untuk CCVA Lokal

Lampiran A berisi sumber dan tautan untuk data. (Untuk data spasial, nilai dapat diperoleh secara visual

dari file Google Earth. Akan tetapi, cara yang paling baik yaitu mengambil data menggunakan GIS jika

memungkinkan).

Keterpaparan:

● Potensi Pemutihan: Gunakan file Google Earth .kml (unduh langsung dari NOAA) yang tersedia

pada tautan untuk memperkirakan dekade ketika pemutihan diperkirakan terjadi setiap tahun di

kawasan yang ditelaah pada skenario RCP8.5 (10x). (Untuk resolusi yang lebih tinggi, gunakan

pendekatan GIS)

● Kenaikan Permukaan Laut: Gunakan file Google Earth .kml (ikuti tautan, lalu klik unduh) yang

tersedia pada tautan untuk memperkirakan jumlah kenaikan permukaan laut yang diperkirakan

terjadi pada pertengahan abad di kawasan yang ditelaah. (Untuk resolusi yang lebih tinggi,

gunakan pendekatan GIS)

● Bahaya gabungan: Gunakan pendekatan partisipatif di Lampiran B. Hitung semua bahaya

perubahan iklim yang saat ini menimbulkan dampak terhadap perikanan dan semua bahaya

perubahan iklim yang menurut masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan dampak

terhadap perikanan dalam 10 tahun mendatang.

Sensitivitas Ekologis

● Kerentanan karang: Gunakan lembar kerja Lampiran E. Gunakan data spesies karang yang

diidentifikasi dalam survei ekologis, jika tersedia, atau data famili karang dengan menggunakan

pendekatan partisipatif.

● Kerentanan ikan: Gunakan lembar kerja Lampiran F untuk mengidentifikasi kerentanan 3 spesies

kunci teratas di kawasan ini sesuai dengan catatan yang tersedia dalam tautan Basis Data

Kerentanan Ikan yang (unduh .csv langsung dari dryad.com).
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● Perubahan hasil tangkapan ikan: Gunakan survei rumah tangga untuk mengukur perubahan hasil

tangkapan ikan atau ikuti panduan partisipatif untuk menanyakan kepada masyarakat tentang

perubahan hasil tangkapan ikan.

● Keberadaan bakau: Gunakan pemetaan partisipatif untuk mengukur proporsi garis pantai yang

dilindungi bakau atau gunakan data spasial yang disediakan oleh UNEP untuk mengukurnya.

Asumsi yang digunakan yakni pengetahuan lokal dianggap lebih terbaru daripada set data

spasial global.

● Keberadaan lamun: Gunakan pemetaan partisipatif untuk mengukur proporsi garis pantai yang

dilindungi lamun atau gunakan data spasial yang disediakan oleh UNEP untuk mengukurnya.

Asumsi yang digunakan yakni pengetahuan lokal dianggap lebih terbaru daripada set data

spasial global.

Sensitivitas Sosial

● Ketergantungan ekonomi terhadap perikanan: Gunakan survei rumah tangga untuk menghitung
proporsi rata-rata nilai mata pencaharian yang berasal dari perikanan. Jika survei rumah tangga
tidak tersedia, gunakan pendekatan partisipatif (Lampiran B).

o Misalnya, jika sebuah rumah tangga memiliki empat sumber pendapatan, tetapi
penangkapan ikan menghasilkan 75% dari pendapatan yang ada, tulis angka 75%.

● Ketergantungan mata pencaharian terhadap perikanan: Gunakan survei rumah tangga untuk
menghitung proporsi rata-rata mata pencaharian yang berupa penangkapan ikan. Jika survei
rumah tangga tidak tersedia, gunakan pendekatan partisipatif (Lampiran B).

o Misalnya, tanyakan berapa sumber pendapatan yang dimiliki suatu rumah tangga? Satu
orang dapat memiliki banyak sumber, jadi satu rumah tangga biasanya memiliki 2 orang
yang terlibat dalam penangkapan ikan, 1 orang menjual sayuran, dan 1 orang buruh.
Skenario ini menunjukkan bahwa ada 50% proporsi mata pencaharian yang bergantung
pada perikanan.

● Kemiringan pantai: Perkirakan jarak terpendek dari garis pantai ke titik ketinggian 10 m. Untuk
melakukannya, cara yang paling baik digunakan yaitu dengan menggunakan data ketinggian
(peta digital atau topografi) atau dapat juga berupa perkiraan berdasarkan pengetahuan lokal.

Potensi Pemulihan Ekologis (Kapasitas Adaptif Ekologis)

● Keanekaragaman karang: Gunakan lembar kerja Lampiran E. Gunakan data spesies karang yang

diidentifikasi dalam survei ekologis, jika tersedia, atau data famili karang dengan menggunakan

pendekatan partisipatif.

● Tutupan karang keras: Gunakan lembar kerja Lampiran E. Gunakan data spesies karang yang

diidentifikasi dalam survei ekologis, jika tersedia, atau data famili karang dengan menggunakan

pendekatan partisipatif.

● Keanekaragaman fungsi ikan: Dapatkan data dari survei ekologis atau, jika tidak, keluarkan dari
analisis.

● Sebaran ukuran ikan: Dapatkan data dari survei ekologis atau lokakarya partisipatif (Lampiran B).
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● Biomassa ikan: Dapatkan data dari survei ekologis atau, jika tidak, keluarkan dari analisis.

● KKP yang ada: Komponen desain kawasan larang ambil (KLA) harus mengidentifikasi proporsi

KKP yang mencakup kawasan yang dianggap sebagai daerah penangkapan ikan milik masyarakat.

Atau, jika tidak, minta peserta untuk memetakan kawasan yang masuk ke dalam KKP untuk

menunjukkan proporsi daerah penangkapan ikan keseluruhan yang mereka miliki.

Kapasitas Adaptif Sosial

● Akses ke kredit: Pertanyaan ini dirancang untuk memahami apakah masyarakat merasa memiliki
akses yang memadai ke kredit untuk memungkinkan mereka bangkit kembali dari bencana
dengan cara membangun kembali mata pencaharian mereka saat ini. Data tentang variabel ini
dapat diperoleh dengan menggunakan Perangkat Inklusi Keuangan (Financial Inclusion Toolkit),
survei rumah tangga, atau lokakarya partisipatif. Variabel ini dapat dihilangkan jika keandalan
data diragukan.

● Infrastruktur masyarakat: Lampiran D berisi daftar lengkap infrastruktur masyarakat penting yang
digunakan untuk menilai kapasitas operasional masyarakat, bukan hanya terkait ketahanan iklim.

● Keanekaragaman mata pencaharian: Survei rumah tangga atau lokakarya partisipatif akan
mengidentifikasi berapa banyak sumber pendapatan yang dimiliki rumah tangga pada umumnya.

● Keanekaragaman alat tangkap: Survei rumah tangga atau lokakarya partisipatif akan
mengidentifikasi berapa banyak sumber alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat sini.

● Tingkat kepercayaan sosial: Survei rumah tangga yang dilakukan harus mencakup dua
pertanyaan, yakni seberapa besar seseorang percaya kepada orang asing dan kepada tetangga
mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini digabungkan untuk mengukur tingkat kepercayaan sosial.
Aspek ini mungkin sulit untuk diukur dalam lokakarya partisipatif sehingga dapat dikeluarkan
dari analisis jika survei tidak tersedia.

● Prevalensi ponsel: Data ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi sekelompok orang yang
memiliki akses terhadap ponsel. Jika aplikasi OurFish dapat memberikan informasi tentang
proporsi total nelayan yang memiliki ponsel, gunakan data dari aplikasi ini. Jika tidak, gunakan
survei rumah tangga untuk mendapatkan data tentang proporsi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap ponsel. Variabel ini dapat dikeluarkan jika keandalan data diragukan.

● Tata kelola yang responsif: Jika FishMark dilaksanakan, skor FishMark B harus digunakan untuk
mengevaluasi variabel ini. Jika FishMark tidak dilaksanakan, Lampiran G yang memuat daftar 6
pertanyaan (ya/tidak) singkat dapat diisi oleh tim dalam negeri untuk melakukan penilaian dasar
atau diisi melalui lokakarya partisipatif. Variabel ini dapat dikeluarkan jika jawabannya tidak
pasti.

● Pemberdayaan masyarakat: Survei rumah tangga seharusnya memberikan informasi tentang
variabel ini. Jika tidak, informasi ini dapat diperoleh melalui lokakarya partisipatif.

● Pendidikan: Informasi tentang telah menjalani pendidikan selama 10 tahun, atau ambang batas
serupa yang sesuai dengan setiap negara, harus dikumpulkan melalui survei rumah tangga atau
melalui lokakarya partisipatif.

● Masukkan nilai-nilai ini ke dalam formulir FastFields CCVA Lokal.

Metode analisis
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● Setiap variabel akan dievaluasi dan diberi nilai variabel yang sesuai dengan rentang data yang

diperoleh.

● Data harus dimasukkan ke dalam Formulir FastFields yang sesuai yang akan menjalankan

langkah-langkah berikut secara otomatis.

o Nilai variabel akan dinormalisasi menggunakan rentang nilai maks dan min untuk

menghilangkan pengaruh pencilan sehingga menghasilkan skor variabel sebesar 0–1.

o Jika ada lebih dari satu variabel dalam suatu komponen, skor variabel dijumlahkan dan

dinormalisasi sehingga setiap komponen memiliki skor komponen sebesar 0–1.

o Skor komponen diintegrasikan mengikuti persamaan pada Gambar 4 sehingga

menghasilkan skor CCVA atau skor kerentanan sebesar 0–2.

● Setelah formulir FastFields dikirimkan, dasbor pelaporan dasar akan dihasilkan yang

menampilkan skor kerentanan keseluruhan, skor komponen, hasil grafis, dan daftar respons

potensial.

● Hasil dasbor ini harus disertakan ke dalam laporan CCVA dasar yang akan dihasilkan untuk setiap

lokasi.
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Lampiran D: Lembar kerja infrastruktur masyarakat

Berapa banyak dari infrastruktur berikut ini yang ada dan sepenuhnya berfungsi di masyarakat? Daftar ini

dimaksudkan untuk mengukur kapasitas fungsional masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya terkait

perubahan iklim. (Cinner et al., 2015)

SPBU ☐

bengkel ☐

transportasi umum ☐

jalan beraspal ☐

pangkalan/dermaga ☐

pasar makanan yang beroperasi setiap hari ☐

pasar makanan yang beroperasi seminggu sekali ☐

lemari pendingin ikan (milik masyarakat atau

pribadi) ☐

mesin pembuat es ☐

restoran ☐

surat kabar harian ☐

perbankan ☐

dokter ☐

klinik kesehatan ☐

rumah sakit ☐

apotek ☐

layanan darurat (kebakaran dan/atau ambulans) ☐

kantor/pos polisi ☐

sekolah dasar ☐

sekolah menengah ☐

dokter gigi ☐

hotel/penginapan ☐

air leding ☐

listrik ☐
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fasilitas internet ☐

jumlah total ______ (dari 25)
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Lampiran E: Lembar kerja kerentanan karang

Lembar kerja survei ekologis karang

Daftar spesies akan ditinjau dan difinalisasi oleh tim negara. Jika survei ekologis tidak dilaksanakan,

silakan lihat kembali panduan pemetaan partisipatif di Lampiran B

Karang yang Tahan terhadap Pemutihan
Karang yang Rentan terhadap

Pemutihan

Acanthastrea Acropora

Cyphastrea Millepora

Diploastrea Montipora

Favia Seriatopora

Galaxea Stylophora

Goniastrea  

Hydnophora  

Leptoria  

Merulina  

Montastrea  

Platygyra  

Porites  

Turbinaria  

Berapa proporsi luas terumbu yang ditutupi oleh karang yang tahan terhadap

pemutihan? _____ (Variabel 4)

Berapa jumlah total spesies karang di kawasan ini?

_____ (Variabel 12)

Berapa proporsi terumbu karang yang ditutupi oleh spesies karang keras?

_____ (Variabel 13)

Informasi kerentanan ini diperoleh dari Reef Resilience.org (Marshall et al., 2016)

<http://www.reefresilience.org/coral-reefs/stressors/bleaching/bleaching-susceptibility/>
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Lampiran F: Lembar Kerja Kerentanan Ikan

Jones dan Cheung (2018) menyediakan penilaian ekstensif tentang kerentanan lebih dari 1000 spesies

laut terhadap perubahan iklim. Daftar lengkapnya tersedia di situs web berikut, dengan unduhan

langsung tersedia di sini: https://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.9dc21. Untuk menilai

Kerentanan Ikan (Variabel 5), identifikasi 3 spesies kunci teratas untuk perikanan. Kemudian, hitung skor

kerentanan setiap spesies yang ada di dalam daftar kerentanan.

3 spesies kunci teratas untuk perikanan lokal Skor kerentanan

Spesies 1: ________ ________

Spesies 2: ________ ________

Spesies 3: ________ ________

Variabel 5: Dari 3 spesies teratas ini, berapa banyak yang memiliki tingkat

kerentanan lebih dari 50% terhadap perubahan iklim? ______

Variabel 14: Keanekaragaman Fungsi Ikan: Berapa banyak dari kelompok

fungsional berikut yang ada di kawasan ini? (Tim dalam negeri memberikan

contoh lokal yang mungkin ada di setiap lokasi)

o Herbivora/Omnivora

o Piscivora

o Invertivora

o Planktivora

o Predator Puncak

_____ (Jawaban 1–5)
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Lampiran G: Evaluasi Tata Kelola

Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan satu evalusi singkat untuk menilai Efektifitas Tata Kelola (Variable

24)

Ya/Tidak: Apakah kelompok pengelola setempat memiliki kewenangan untuk mengelola perikanan

mereka?

Ya/Tidak: Apakah anggota masyarakat terlibat dalam pengelolaan perikanan mereka?

Ya/Tidak: Adakah aturan perikanan atau istrumen pengendalian tangkapan?

Ya/Tidak: Adakah suatu proses registrasi nelayan?

Ya/Tidak: Adakah mekanisme pegawasan?

Ya/Tidak: Adakah rencana untuk mengatasi resiko kerusakan dan dampak  dari perubahan iklim

terhadap perikanan?

Ya/Tidak: Adakah mekanisme untuk memonitor dampak ekologi dari perubahan iklim?

Ya/Tidak: Adakah mekanisme untuk memonitor dampak sosio-ekoomi dari perubahan iklim?

Berapa banyak dari pertanyaan ini yang Anda jawab Ya? ________

(Jumlah jawaban dibagi angka 8 merupakan nilai untuk variabel 24)
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