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Pendahuluan

Panduan Pemantauan Ekologi ini  memberikan pedoman dalam pengumpulan data,
memasukkan data dalam komputer, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk mendeteksi
perubahan ekologi di wilayah-wilayah PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan) dan Kawasan
Larang Ambil (KLA) . . Pemantauan ekologi tidak hanya penting untuk mengevaluasi bagaimana
kecenderungan kesehatan ekosistem dan perikanan pesisir, tetapi juga  menyediakan data
berkualitas tinggi sehingga pengambilan keputusan menghasilkan strategi pengelolaan yang
efektif dan adaptif.

1. Rencana Pemantauan

Rencana pemantauan yang dirancang dengan cermat akan memastikan  data yang diperoleh
dapat dianalisa dengan perangkat analisa statistik yang baik, dan  hasilnya dapat menjadi
masukan bagi pengambilan Tindakan pengelolaan. . Setiap jejaring PAAP dan KLA harus memiliki
rencana pemantauan yang mencakup informasi di mana, kapan, dan bagaimana survei ekologi
dilakukan. Rencana ini harus mencakup jenis habitat laut yang akan disurvei, jumlah lokasi per
zona pengelolaan (area akses atau KLA yang dikelola), lokasi kontrol, lokasi spesifik pengelolaan,
frekuensi pengambilan sampel (misalnya, 5-10 tahun), dan frekuensi survei dalam  setahun
(misalnya, bulan, musim).
Rencana pemantauan akan ditinjau oleh tim global Fish Forever untuk memastikan konsistensi
dengan pedoman global. Bila diperlukan, silakan memintapanduan dari tim Pemantauan dan
Evaluasi Arlington (M&E) tentang desain pengambilan sampel.

1.1. Tujuan pemantauan dan pertanyaan terkait pengelolaan

Pada protokol ini disebutkan bahwa tujuan pemantauan ekologi adalah untuk mengevaluasi
efektivitas jejaring PAAP dalam meningkatkan populasi ikan dan meningkatkan kesehatan
ekosistem. Untuk mengevaluasi dampak PAAP dan KLA, perlu dilakukan survei tipe habitat yang
serupa di beberapa lokasi di setiap zona pengelolaan serta lokasi kontrol di luar PAAP.
Identifikasi yang tepat dari lokasi kontrol diperlukan untuk mendukung kesimpulan sebab akibat
(Osenberg et al. 2011) dan menghindari faktor-faktor yang membingungkan karena adanya bias
dalam penempatan non-acak dari area PAAP dan KLA yang tidak acak (Rosenbaum 2010). Lokasi
pengelolaan khusus  (misalnya, lokasi agregasi pemijahan ikan) juga harus dimasukkan dalam
rencana pengambilan sampel PAAP, bila ada.
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1.2. Rancangan pengambilan sampel

1.2.1. Pemilihan tipe habitat terumbu

Untuk  mendeteksi secara efektif perbedaan antara Kawasan Larang Ambil (KLA)/Daerah
Perlindungan Ikan (DPL)1 (daerah dilarang menangkap ikan)kawasan PAAP (zona penangkapan
ikan terbatas), dan kawasan terbuka/umum (zona penangkapan ikan), penting untuk memilih
tipe habitat terumbu yang sama (misalnya, terumbu karang muka/fore reef, terumbu karang ,
terumbu karang berkelompok/patch reef, tubir terumbu/crest reef) dengan kemiringan yang
sama (misalnya, dinding, lereng), dan kondisi lingkungan yang sama pula (misalnya, paparan
gelombang, kedalaman) karena habitat terumbu yang berbeda mendukung komunitas bentik
dan ikan yang berbeda, dan ini dapat menciptakan perbedaan yang tidak terkait dengan
pengelolaan.

Petakan Tipe habitat  yang umum di PAAPAnda. Untuk membuat sebuah keputusan yang
terinformasi tentang tipe habitat mana yang akan digunakan, kumpulkan sebanyak mungkin data
awal tentang habitat di PAAP dan KLA/DPL Anda seperti:

▪ Seberapa terbuka habitat(terbuka, setengah terbuka, terlindungi)
▪ tipe terumbu karang ( yaitu atol, pinggiran, penghalang)
▪ lereng terumbu (yaitu dinding, lereng)
▪ habitat non-terumbu (yaitu padang lamun, bakau, bidang berpasir, dll.).

Dalam setiap tipe habitat terumbu dan zona pengelolaan, pilih 1-2 tipe habitat terumbu yang
memiliki karakteristik serupa dan di mana terdapat daerah terumbu yang memadai untuk
dilakukan replikasi transek dan lokasi pengambilan sample.

� Memastikan bahwa lokasi pengambilan data  tersebut aman untuk menyelam dan tidak akan

menyebabkan timbulnya resiko keselamatan bagi penyelam (misalnya arus yang kuat sehingga
sulit untuk memasang pita transek)

Informasi tentang habitat terumbu dapat dikumpulkan dengan menganalisa citra satelit
(misalnya, Google Earth) atau peta yang menunjukkan perkembangan terumbu; jenis terumbu
yang umum dipelajari yang ditemukan dalam laporan dan publikasi; atau konsultasi dengan
pengguna lokal (mis., operator selam, nelayan, ilmuwan) yang paham dengan daerah tersebut.
Setiap tipe habitat terumbu karang potensial harus dinilai dengan cara  snorkeling atau manta
tow secara cepat untuk memverifikasi bahwa habitat yang dipilih akan cocok untuk kegiatan
survei. Pemilihan tipe habitat terumbu harus dilakukan selama kegiatan pemantauan; dengan
demikian, tidak diperlukan perjalanan khusus untuk verifikasi habitat terumbu.

1.2.2. Jumlah dan lokasi pemantauan

Variasi alami antar lokasi adalah tinggi terutama pada populasi ikan. Dengan demikian, ukuran
pengambilan sampel dan upaya survei harus cukup di setiap area untuk mendeteksi perbedaan

1 Kawasan Larang Ambil (KLA) dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) memiliki arti dan fungsi yang sama.
Nomenklatur yang berbeda menyesuaikan dengan system pengelolaan Kawasan konservasi di tempat tersebut.
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ekologi sebagai tanggapan terhadap pengelolaan daripada variasi alami yang memang terjadi di
alam. Jumlah dan lokasi  survei dalam PAAP akan bergantung pada tiga faktor utama: 1) jumlah
tipe habitat terumbu yang dipilih; 2) luas area PAAP; dan 3) ketersediaan waktu sumber daya
yang diperlukan untuk survei.

● Tim harus memantau lokasi pengambilan sampel yang sama dari waktu ke waktu.
● Untuk meminimalkan variasi/keragaman akibat kesalahan pengamat, disarankan untuk

menggunakan pengamat yang sama dari waktu ke waktu
● Jika hanya satu tipe habitat terumbu yang dominan dan kemudian dipilih dalam area

PAAP, maka disarankan untuk melakukan survei minimal 2 sampai 5 lokasi perwakilan di
setiap zona pengelolaan (misalnya, KLA, area PAAP, , wilayah penangkapan ikan).

● Jika dua atau lebih tipe habitat dipilih (misalnya terumbu karang muka dan belakang),
maka direkomendasikan minimal 1 hingga 3 lokasi di setiap tipe habitat terumbu untuk
dipantau di setiap kawasan PAAP.

● Lokasi harus memiliki tutupan terumbu yang memadai untuk memungkinkan replikasi
jumlah minimum transek yang diperlukan untuk survei bentik (n = 3) dan ikan (n = 5).

● Penambahan lebih banyak lokasi pemantauan akan  meningkatkan kemampuan untuk
mendeteksi perbedaan antar wilayah pengelolaan secara statistik.

● Karena survei ikan memerlukan wilayah yangluas, lokasi pemantauan memerlukan
setidaknya 700 m habitat terumbu yang serupa (lihat di bawah untuk metodologi).

● Jika memungkinkan, lokasi pemantauan harus dipisahkan satu sama lain setidaknya 500
m untuk mengurangi korelasi spasial otomatis.

● Hindari mensurvei lokasi di pinggir KLA/DPL dimana kegiatan penangkapan ikanmungkin
terjadi.

1.2.3. Lokasi kontrol

Lokasi pemantauan di luar Kawasan PAAP dan KLA/DPL dengan sedikit atau tanpa pengelolaan
(misalnya, kawasan penangkapan ikan umum) dapat digunakan sebagai kontrol untuk
mengevaluasi tindakan pengelolaan di dalam kawasan PAAP. Idealnya, lokasi kontrol dan
kawasan yang dikelola harus dipantau sebelum dan setelah intervensi program konservasi
(misalnya, pembuatan PAAP) untuk menetapkan batas dasar atau awalyang dapat digunakan
untuk mengevaluasi perubahan ekologi yang merupakan dampak daripengelolaan.

Lokasi kontrol harus dipasangkan dengan lokasidi dalam wilayah PAAP berdasarkan karakteristik
dan kondisi lingkungan yang serupa (misalnya, Bentuk pasangan   Pasangan
Sebelum-Sesudah-Kontrol-Dampak) (Osenberg et al. 2011). Pendekatan evaluasi dampak ini
akan menjawab apakah intervensi konservasi (misalnya, pembentukan KLA/DPL, peraturan
penangkapan ikan, pembatasan akses) secara sebab akibat mempengaruhi hasil yang diinginkan
(misalnya, biomassa ikan, hasil perikanan, tutupan karang).
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Lokasi kontrol juga dapat dipilih di dalam wilayah PAAP + KLA . Wilayah PAAP, di mana
pembatasan penangkapan ikan diberlakukan, dapat digunakan sebagai lokasi referensi untuk
mengevaluasi hasil intervensi pengelolaan di dalam KLA (misalnya, tidak ada penangkapan ikan).
Artinya, ketika pemilihan lokasi kontrol di luar kawasan PAAP + KLA tidak dapat dilakukan,
kawasan PAAP  dapat berfungsi sebagai kontrol untuk menilai efektivitas KLA di mana kegiatan
penangkapan ikan tidak diperbolehkan

Satukelompok lokasi kontrol dapat digunakan sebagai referensi untuk beberapa lokasi dalam
wilayah PAAP+KLA.. Seperti dalam wilayah PAAP dan KLA, jumlah lokasi kontrol harus cukup
memenuhi syarat dalam penghitungan secara statistic..

1.2.4. Mengurangi besarnya usaha untuk  survei karena sumber daya yang terbatas

Jika sumber daya yang dimiliki terbatas sehingga tidak semua wilayah PAAP + KLA dan juga
lokasi pengambilan sampel dari tahun sebelumnya dapat dipantau di tahun-tahun
selanjutnyaupayauntuk kegiatan survei dapat dikurangi. Hal ini dapat dilakukandengan
mengelompokkan wilayah PAAP dan/atau lokasi pemantauan yang memiliki kemiripan pada
komunitas ikan dan bentik, dan memilih perwakilan wilayah PAAP + KLA atau lokasi pemantauan
di dalam kelompok itu.. Pendekatan multivariat seperti analisa gugus atau analisa ordinasi
(misalnya, skala multidimensi non-metrik) pada data biologi dapat digunakan untuk
menentukan pengelompokan dan memilih setidaknya wilayah PAAP + KLA dan / atau lokasi di
setiap grup yang teridentifikasi. Pendekatan ini akan mengurangi usaha survei tanpa
mengorbankan kualitas data untuk mendeteksi perubahan yang terjadi sebagai dampak
pegelolaan.
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1.3. Lokasi khusus

Lokasi unik dalam wilayah PAAP + KLA seperti kanal laut, pinnacle , ujung laut, dan lokasi
pemijahan ikan, di mana ikan dapat berkumpul dalam jumlah yang besar sehingga
kepadatannya tinggi, dapat dipantau untuk menilai intervensi pengelolaan tertentu seperti
perlindungan sementara atau permanen dari kegiatan penangkapan ikan. Lokasi-lokasi ini
mungkin memiliki kondisi lingkungan yang unik seperti arus yang kuat dan jeluk yang lebih
dalam, dan harus dievaluasi secara terpisah dari lokasi pemantauan standar.

Karena kepadatan dan biomassa ikan karang mungkin menunjukkan variasi temporal alami yang
tinggi di lokasi-lokasi ini, survei harus dilakukan secara teratur dan untuk jangka waktu yang
lebih panjang(misalnya, sepanjang tahun, selama beberapa tahun) untuk mendeteksi
perubahan sebagai dampak  pengelolaan. Untuk memantau lokasi agregasi pemijahan ikan,
diperlukan protokol pemantauan khusus (lihat di sini).

Lokasiterumbu karang dalam wilayah PAAP +KLA yang menunjukkan ketahanan terhadap
pemutihan karang atau sepertinya terlindungi dari tekanan suhu panas juga harus dipantau.
Misalnya, lokasi yang mengalami fluktuasi suhu tinggi (contoh laguna terumbu belakang) dapat
memiliki genotipe karang yang tahan terhadap suhu air yang meningkat. Sebaliknya, terumbu
karang yang terlindungi dari gangguan alam mungkin juga penting untuk dipantau. Di lokasi ini
protokol pemantauan harus dimodifikasi untuk mengakomodasi karakteristik terumbu tertentu.

1.4. Waktu dan frekuensi pemantauan

Pemantauan terumbu karang di tahun berikutnya harus dilakukan pada waktu (misalnya buln
atau musim) yang sama untuk meminimalkan bias akibat perbedaan waktu pengambilan data.
Jika memungkinkan, pemantauan harus dilakukan pada waktu di mana suhu air laut berada
pada puncaknya, sesuai perkiraan suhu di sekitar area tersebut. Hal ini memungkinkan
peneliti/pengambil data melakukan survey di saat terumbu karang berada pada kondisi tekanan
yang lebih tinggi (misalnya, pemutihan karang, prevalensi penyakit yang lebih tinggi) sehingga
pemantauan dapat memberikan informasi indikasi yang lebih baik tentang kesehatan terumbu.

Pemantauan untuk mendapatkan data dasar harus dilakukan setelah batas wilayah PAAP +
KLAditentukan oleh masyarakat. Setelah wilayah PAAP + KLA  ditetapkan, pemantauan ekologi
selanjutnya harus dilakukan 5 dan 10 tahun setelah pemantauan pertama kali. Jika
memungkinkan, tingkatkan frekuensi pemantauan jika terjadi gangguan tertentu. Misalnya, jika
pemutihan karang massal  terjadi di wilayah PAAP + KLA, maka pemantauan harus dilakukan
setelah gangguan tersebut untuk mengevaluasi potensi pemulihan terumbu yang terkena
dampak dan akibat yang timbul terhadap komunitas ikan.
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1.5. Rencana pemantauan untuk PAAP + KLA Anda

Rencana pemantauan singkat (sebanyak2-3 halaman) harus disiapkan untuk setiap PAAP + KLA
dan harus mencakup setidaknya:

● Tujuan pemantauan dan metode survei (standar, video)
● Peta lokasi dan nomor lokasi survei
● Tabel dengan informasi lokasi (nama, tipe habitat, koordinat, kedalaman, zona)
● Identifikasi lokasi untuk pemantauan standar dan untuk pemantauan khusus
● Penjelasan bagaimana metode dimodifikasi untuk lokasi khusus
● Waktu pemantauan termasuk musim,  tahun dan hari pelaksanaan dan
● Target spesies ikan yang akan disurvei
● Informasi relevan lainnya yang memungkinkan replikasi survei.

1.6. Pelatihan untuk tim pemantau

Pada Protokol pemantauan yang diperbarui  ini, untuk survey komunitas bentik akan
bergantung pada penggunaan kamera GoPro , dimana akan menghilangkan bias dari
penngambil di lapangan dan mengurangi waktu di bawah air (lihat di bawah untuk metode). Tim
pemantau harus dilatih dalam menggunakan kamera GoPro dan mempelajari pengaturan dasar
untuk memastikan bahwa video dan / atau foto memiliki kualitas tertinggi yang digunakan
untukanalisis selanjutnya. Pelatihan harus dilakukan sebelum survei dilakukan.

Untuk protokol pemantauan standar yang memerlukan keahlian pengamat, tim pemantau harus
cukup terlatih dalam identifikasi bentik dan spesies / genera ikan, estimasi ukuran ikan, dan
harus mampu mengikuti metode pemantauan khusus untuk survei bentik dan ikan.

1.6.1. Memperkirakan panjang ikan karang

Untuk penghitungan visual bawah air standar, keakuratan memperkirakan ukuran ikan adalah
sangat penting , untuk dapat memperkirakan biomassa. Semua pengamat ikan harus dilatih
secara memadai untuk memperkirakan panjang ikan di bawah air secara akurat. Panjang total
(TL) setiap ikan dalam transek survei diperkirakan secara visual dari ujung mulut hingga ujung
ekor. Pengamat ikan harus dapat memperkirakan panjang ikan dengan ketelitian 5 cm. Sebelum
melakukan pemantauan lapangan, pengamat ikan harus dilatih di atas dan di bawah air untuk
memperkirakan ukuran ikan menggunakan model ikan dari semua rentang ukuran.

1.7. Persiapan Kegiatan Pemantauan

Tim survei harus mempersiapkan kegiatan pemantauan dengan menggunakan pedoman di
bawah ini dan menyadari setiap aktivitas atau kondisi yang dapat menghalangi keberhasilan
survei.
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● Siapkan peralatan video untuk survei bentik
● Isi ulang baterai
● Menyiapkan pita transek
● Pastikan unit GPS beroperasi dengan baik
● Pastikan perangkat penyimpanan data memiliki kapasitas yang cukup untuk menyimpan

data baru
● Pastikan peralatan cadangan tersedia jika terjadi kehilangan yang tidak disengaja.
● Pastikan logistik untuk perjalanan tersebut (mis., Tangki selam, bahan bakar, izin) sudah

diatur.
● Rencana darurat (termasuk informasi tentang ruang dekompresi terdekat) dan peralatan

darurat (misalnya, kit oksigen, kotak P3K, perangkat komunikasi radio) harus tersedia.
● Tim pemantau harus dilatih tentang pertolongan pertama, CPR, dan pemberian oksigen.

2. Metode Survei Lapangan

2.1. Memasukkan data dan penyimpanan data

Lembar data yang digunakan di bawah air pada pemantauan ikan karang dan bentik standar
harus difoto dan dikatalogkan (yaitu, dihubungkan ke lembar data) segera setelah survei selesai
dilakukan untuk membuat catatan digital permanen. Data dan catatan harus dimasukkan
melalui aplikasi seluler formulir FastField (juga tersedia melalui situs pencari) oleh pengamat
segera setelah survei untuk memastikan akurasi dan meminimalkan kesalahan (lihat Lampiran
A). Data akan secara otomatis ditautkan ke data.world melalui formulir FastFields.

Untuk video pemantauan bentik, file video harus diberi label dengan jelas menggunakan kode
nama standar. Setiap nama file harus menyertakan kode negara jenis video (misalnya bentik),
nama / kode lokasi, jenis habitat, tahun survei, dan nomor transek mengikuti format berikut:
“B_ INDO_Takabon_Fringing_2017_01”; dimana B untuk video bentik, INDO adalah Indonesia,
Takabon adalah nama situs, Fringing adalah fringing reef, 2017 adalah tahun survei, dan 01
adalah transek # 1. Semua file video harus diatur dalam folder untuk setiap lokasi dan tahun
survei dan dibuat cadangannya  dalam hard drive eksternal atau dalam tempat penyimpanan
online yang aman.
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2.2. Penilaian komunitas ikan karang

Sensus visual bawah air (UVC) adalah metode yang paling umum digunakan untuk memantau
ikan karang dan digunakan dalam kegiatan pemantauan oleh Fish Forever sebelumnya. Metode
ini efektif, handal, dan dapat direplikasi, serta memberikan tingkat presisi yang tinggi untuk
sebagian besar spesies ikan penting (misalnya, spesies target, herbivora). Namun, metode ini
membutuhkan banyak waktu di lapangan, membutuhkan ketrampilan atau pelatihan yang
tinggi, dan mungkin menimbulkan bias antar pengamat.

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, kami saat ini sedang dalam proses
mengembangkan perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi, menghitung, mengukur, dan
memperkirakan biomassa ikan dari video stereo menggunakan kamera GoPro. Metode baru ini
akan semi-otomatis sehingga jauh lebih cepat pengerjaannya di bawah air, tidak memerlukan
pelatihan panjang, dan akan menghilangkan bias antar pengamat (Koenig & Stallings 2015;
Wilson dkk. 2018). Perangkat lunak tersebut diharapkan siap digunakan dalam dua tahun ke
depan.
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2.2.1. Transek sabuk untuk ikan

Ikan karang akan disurvei menggunakan lima transek sabuk sepanjang 50 m per lokasi. Di setiap
lokasi, dua pengamat ikan akan mensurvei ikan-ikan karang yang berenang di sepanjang transek
yang ditempatkan sejajar dengan formasi terumbu (crest, slope, atau spur-and-groove). Setiap
pengamat akan menghitung dan memperkirakan ukuran ikan individu (Panjang total ikan/TL
dalam cm) dari spesies ikan target (lihat Lampiran 2) dengan menggunakan lebar transek yang
berbeda untuk mencatat kelompok ukuran ikan yang berbeda sebagai berikut:

1. Pengamat 1 akan mengidentifikasi, menghitung dan memperkirakan ukuran ikan kecil -
ikan berbadan sedang (TL 10-35 cm) dari spesies target menggunakan transek sabuk
dengan panjang 50 m dan lebar 5 m sehinggatotal area yang disurvey 250 m2 .
Perbedaan estimasi ukuran ikan dengan yang sebenarnya harus paling besar 5 cm.

2. Pengamat 2 akan berenang di belakang dan di atas Pengamat 1 dan akan
mengidentifikasi, menghitung dan memperkirakan ukuran ikan berbadan besar (TL> 35
cm) menggunakan transek sabuk dengan panjang 50 m dan lebar 20 m sehingga total
area yang disurvey adalah 1000 m2 . Perbedaan estimasi ukuran ikan dengan yang
sebenarnya harus paling besar 5 cm.

3. Pengamat harus secara akurat memperkirakan lebar setiap transek. Ikan di luar setiap
rentang lebar sebaiknya tidak dihitung. Saat melakukan pemantauan, penting untuk
meminimalkan gangguan pada komunitas ikan yang mengubah perilaku alami mereka.
Jika pengamat menemukan kumpulan ikan yang besar selama survei, harus diperkirakan
jumlah individu dan ukuran rata-rata ikan tersebut. Pengamat 1 dapat menghitung ikan
saat menggulung transek. Alternatifnya, penyelam ketiga harus menggulung dan
mengambil pita transek setelah survei bentik selesai.

4. Ikan harus diidentifikasi hingga tingkat spesies bila memungkinkan. Data akan dicatat
pada lembar data bawah air dan ditransfer ke formulir FastField. Untuk setiap wilayah /
negara Fish Forever, daftar spesies ikan yang direkomendasikan untuk dipantau yang
mencakup spesies umum lokal, spesies perikanan penting, spesies penting secara
ekologis, dan herbivora termasuk dalam Lampiran 2.

Untuk detail lebih lanjut tentang metode transek sabuk, silakan lihat protokol pemantauan
standar untuk menilai kawasan perlindungan laut (Ahmadia et al. 2013, bagian 5.2.1).

2.2.2. Lokasi khusus untuk survei ikan

Lihat Ahmadia et al. (2013), bagian 5.2.3 untuk protokol pemantauan pada lokasi khusus seperti
point (ujung suatu bentukan bumi), pinnacles, , kanal (channel), dan lokasi pemijahan ikan.
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2.3. Penilaian komunitas bentik pada terumbu

Metode Point-Intercept Transect (PIT) dan video transek umumnya digunakan untuk mengukur
tutupan taksa yang berbeda dalam komunitas bentik pada terumbu. Metode PIT relatif cepat,
efisien, dan memberikan perkiraan akurat dari kategori tutupan bentik jika cukup banyak
ulangan yang digunakan, bagaimanapun, ini membutuhkan pelatihan panjang  dan waktu yang
lebih lama di bawah air (Hill & Wilkinson 2004). Metode transek video lebih cepat, lebih efisien,
memberikan perkiraan kategori tutupan bentik yang lebih akurat, tidak memerlukan pelatihan
panjang, memberikan catatan survei yang permanen secara visual, dan waktu lapangan yang
lebih sedikit. Secara umum, metode transek video dan PIT  dapat dibandingkan, dengan transek
video memberikan representasi tutupan bentik yang tidak terlalu bias (Lam et al. 2006).

2.3.1. Transek video bentik

Tim pemantau Fish Forever akan menggunakan transek video untuk mensurvei komunitas
bentik jika memungkinkan. Metodologi ini akan meningkatkan efisiensi pemantauan survei
bentik, mempercepat proses analisis data, dan menyediakan catatan permanen komunitas
bentik. Di bawah ini adalah protokol transek video bentik dan uraian singkat metode
Point-Intercept Transct (PIT).

1. Pengamat bentik akan menggunakan kamera GoPro (HERO 4 atau lebih tinggi) yang
dipasang pada pegangan tangan  untuk mengambil transek video komunitas bentik (Gbr.
1). Filter oranye harus digunakan jika survei dilakukan pada kedalaman lebih dari  10 m.
Kamera GoPro harus memiliki pemandu (yaitu, batang logam sepanjang 2,5 kaki / kabel
yang terhubung ke dudukan) yang tegak lurus dengan lensa dengan skala kecil di
ujungnya yang akan digunakan untuk menjaga jarak yang sama ke media saat merekam
video . Sangat penting untuk menjaga jarak yang sama dari kamera ke media di semua
video karena hal ini akan memengaruhi skala analisis.

2. Untuk memastikan kapasitas penyimpanan  cukup untuk mensurvei seluruh lokasi, kartu
memori di kamera harus memiliki kapasitas setidaknya 32 GB. Kamera harus disetel pada
mode video menggunakan resolusi semaksimal mungkin (setidaknya 1080p60). Pastikan
perangkat kedap air bagi kamera aman untuk dibawa ke kedalaman 30 meter setidaknya.

3. Dengan menggunakan transek ikan sebagai panduan, rekam video dengan kamera tetap
sejajar dengan substratdan pastikan jarak yang sama dipertahankan dengan bantuan
kabel sebagai panduan jarak. Pengamat akan merekam video bentik sepanjang tiga
transek 50 m (satu video per transek). Pastikan setiap video dimulai  dengan informasi
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tentang negara, nama lokasi, tanggal survei, dan nomor transek, pada tampilan/frame
pertama.

4. Video bentik karang untuk setiap lokasi akan dianalisis menggunakan CoralNet, sebuah
platform perangkat lunak berbasis web yang tersedia secara gratis,. Untuk setiap transek
video bentik, sekitar 100 gambar diam (frame) yang tidak tumpang tindih akan
diekstraksi dan dengan pendekatan penghitungan titik acak (10 hingga 20 poin)
digunakan untuk membuat keterangan tentang kategori bentik. CoralNet adalah tempat
penyimpanan untuk hasil analisis gambar bentik yang menerapkan algoritma
penglihatan komputer untuk memungkinkan anotasi (pemberian keterangan)kategori
bentik sepenuhnya dan semi-otomatis. Perangkat lunak ini juga dapat berfungsi sebagai
platform kolaborasi. Panduan terperinci tentang cara menggunakan CoralNET untuk
pemrosesan video bentik dapat ditemukan di sini.

5. Karang harus diidentifikasi sampai tingkat taksonomi sebawah mungkin (marga atau
spesies) serta bentuk kehidupan umum (misalnya pelat/piringan), ukuran koloni karang
dan prevalensi penyakit (hanya untuk koloni> 10 cm). Terakhir, catat spesies invertebrata
yang penting secara komersial dan ekologi (misalnya, teripang, kerang, lobster, kerang
trochus (lola), bulu babi hitam) di dalam frame. Hasil dari CoralNet akan ditransfer ke
formulir FastField.

Gambar 1. Kamera GoPro Hero 4, pegangan
tangan , dan filter oranye digunakan untuk
pemantauan video bentik. Tambahkan kawat
logam kokoh (panjang 2,5 m) sebagai pemandu,
tegak lurus dengan bidang pandang kamera.
Kawat pemandu harus memiliki pengukur
sepanjang 1 inci di bagian ujungnya untuk
referensi. Kabel pemandu dapat dipasang di
antara dasar kamera dan dudukan kamera.
Kawat pemandu yang dipasang dengan benar,
akan memastikan bahwa selama video bentik
direkam, jarak antara kamera dengan substrat
dipertahankan tetap sama .

2.3.2. Metode Point Intercept Transect (PIT)

Jika komunitas bentik tidak dapat disurvei dengan video, metode PIT akan digunakan.
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1. Tim pengambil data ikan akan meletakkan tiga pita transek masing-masing sepanjang 50
m di sepanjang komunitas bentik yang disurvei Kategori bentik akan direkam langsung di
bawah pita dengan interval 0,5 m di sepanjang transek mulai dari tanda 0,5 m dan
berakhir pada 50 m (100 titik per transek x 3 transek = total 300 titik per lokasi).

2. Karang harus diidentifikasi secara akurat hingga tingkat taksonomi paling bawah yang
memungkinkan  (genera atau spesies) serta bentuk kehidupan umum (misalnya bentuk
pelat).

3. Jika memungkinkan pada setiap transek, catat jenis / bentuk kehidupan karang, ukuran
koloni karang dan prevalensi penyakit (hanya untuk koloni> 10 cm dalam lebar sabuk 1 x
20 m). Terakhir, catat spesies invertebrata yang penting secara komersial dan
ekologi(misalnya teripang, kerang, lobster, kerang trochus/lola, bulu babi hitam) dalam
sabuk selebar 1 m di sepanjang transek.

4. Data akan dicatat pada lembar data bawah air dan dipindahkanke formulir FastField.

Untuk detail lebih lanjut tentang metode PIT lihat Ahmadia et al. (2013) bagian 5.2.

2.4. Penilaian ekosistem lamun

Hamparan lamun yang berdekatan dengan kawasan terumbu karang dalam jejaring PAAP +
KLA/DPL harus dipantau jika memungkinkan. Ekosistem lamun menyediakan daerah
perlindungan, sumber pakan, tempat pemeliharaan dan , dan habitat pemijahan penting bagi
keanekaragaman ikan dan krustasea (jenis udang-udangan) yang juga menghuni terumbu
karang. Untuk penilaian lamun kita akan menggunakan metode kuadrat.

2.4.1. Metode kuadrat untuk penilaian lamun

1. Identifikasi daerah-daerah dengan perkembangan lamun yang cukup besar dengan luas
minimum sekitar 1000 m2 (50 mx 20 m) per lokasi. Posisikan minimal 3 transek (panjang
30-50 m) tegak lurus dengan garis pantai di atau dekat tepi padang lamun. Antar transek
harus dipisahkan setidaknya 10-20 meter.

2. Transek akan digunakan sebagai panduan untuk meletakkan kuadrat. Pada setiap transek,
tempatkan setidaknya 10 kuadrat dengan interval 3 sampai 5 m tergantung pada luasan
padang lamun. Misalnya, jika padang lamun membentang <50 m, gunakan transek 30 m dan
tempatkan paling sedikit 10 kuadrat dengan interval 3 m. Kuadrat pertama harus
ditempatkan pada tanda 0 m pada transek.
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3. Pada setiap kuadrat, identifikasi dan catat semua spesies lamun dan perkirakan persentase
tutupan relatif. Selain itu, identifikasi, catat, dan perkirakan persentase tutupan organisme
bentik selain lamun (misalnya makroalga, bulu babi, bintang laut).

Pastikan konsistensi dalam estimasi persen tutupan dengan bantuan kisi kuadrat. Setiap
pengamat harus dilatih dalam memperkirakan persen tutupan dengan setidaknya 10%
keakuratannya dalam setiap kuadran.

2.4.2. Metode foto kuadrat untuk penilaian lamun

Untuk menilai padang lamun dengan menggunakan foto kuadrat mengikuti metode standar
yang sama untuk penilaian lamun. Dengan menggunakan kamera GoPro dalam mode foto
(dengan resolusi tertinggi), ambil foto setiap kuadrat di sepanjang garis transek dengan menjaga
lensa kamera sejajar dengan substrat. Pastikan seluruh kuadrat pas dengan seluruh bidang
pandang kamera. Ambil setidaknya 10 foto kuadrat per transek. Posisikan kuadran sesuai.
Artinya, 10 kuadrat foto dalam transek sepanjang 50 m harus dipisahkan sejauh 5 m.

Pastikan foto kuadrat mudah diidentifikasi dalam setiap transek. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengambil foto papan tulis mini dengan informasi tentang lokasi survei dan nomor transek
(misalnya nama lokasi, tanggal, surveyor, nomor transek). Ikuti panduan tentang memasukkan
data dan penyimpanan untuk memberi label pada setiap file foto untuk analisis nanti.

2.5. Penilaian Bakau

Hutan bakau di dalam atau di sekitar jejaring PAAP + KLA/DPL juga harus dinilai jika
memungkinkan. Serupa dengan padang lamun, ekosistem mangrove menyediakan daerah
perlindungan, sumber makanan, dan tempat pemijahanyang penting bagi berbagai jenis ikan
dan avertebrata, memainkan peranan penting dalam produksi perikanan dan mata pencaharian
masyarakat.

Untuk penilaian awal bakau kita akan menggunakan transek dan kuadrat untuk mengidentifikasi
spesies mangrove, dan memperkirakan persentase tutupan tajuk, rata-rata tinggi pohon, jumlah
regenerasi per meter persegi (kerapatan bibit dan anakan), dan kesehatan ekosistem secara
umum (bakau yang hidup dan mati) .

2.5.1. Metode penilaian bakau
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Penilaian bakau membutuhkan transek yang lebih panjang dan kuadrat yang lebih besar. Garis
transek dapat mencapai 50 sampai 100 meter tergantung pada luasan habitat bakau (Deguit et
al. 2004). Petak untuk bakau harus mencakup 100 m2, jadi setiap petak berukuran 10 mx 10 m.

1. Posisikan paling sedikit tiga transek sepanjang 50 m tegak lurus dengan garis pantai yang
dipisahkan satu sama lain setidaknya 10-20 m.

2. Di sepanjang transek, taruh lima kuadrat (10 mx 10 m) samping menyamping. . Dalam
penilaian bakau tidak ada interval antar kuadrat.

3. Pada setiap kuadrat berukuran 10 mx 10 m, taruh 3 kuadrat berukuran lebih kecil yaitu 1x1 m
sebagai plot regenerasi yang tersebar merata dan tegak lurus dengan transek.

4. Identifikasi, hitung, dan catat semua jenis pohon bakau dewasa dan perkirakan tinggi dan
diameter tajuk pohon dewasa per jenis pada kuadrat 10 mx 10 m. Tongkat yang telah
dikalibrasi sebelumnya dapat disiapkan untuk memperkirakan ketinggian.

5. Identifikasi, hitung, dan catat semua tanaman yang baru tumbuh (bibit) dan anakan tiap
spesies bakau dalam kuadrat berukuran 1 mx 1 m (Deguit dkk. 2004) (Lihat Tabel 1 untuk
klasifikasi ukuran pohon bakau)

6. Ukur lingkar batang pohon pada ketinggian 1,3 m di atas tanah (lingkar batang setinggi
dada)).

7. Terakhir, identifikasi dan deskripsikan setiap gangguan alam atau yang terkait dengan
manusia.

Perhatikan bahwa saat transek bakau pertama ditempatkan, tempatkan pula kuadrat di sana
lalu diikuti dengan kegiatan survey  .

Tabel 1. Klasifikasi ukuran pohon mangrove berdasarkan English et al. (1997).

Klasifikasi Lingkar (cm) Diameter (cm) Tinggi (cm)
Pohon > 12,5 > 4 -
Anakan <12,5 <4 > 1

Bibit - - <1
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3. Analisis Data, Interpretasi, dan Komunikasi
platform penyimpanan data Fish Forever, Data.World, dan dasbor data terkait memungkinkan
visualisasi data otomatis dan dapat dilihat sewaktu (real time) yang dapat digunakan untuk
mengkomunikasikan hasil kepada pemangku kepentingan. Analisis data standar bertujuan untuk
mendeteksi perbedaan dan tren antar zona pengelolaan akan dilakukan secara otomatis melalui
dasbor yang ramah pengguna. Tim di tiap negara tidak akan diminta untuk melakukan analisis
untuk laporan global. Namun, analisis data dasar dan panduan interpretasi yang disajikan di
bawah ini dapat digunakan oleh tim di tiap negara untuk mengeksplorasi, meringkas, dan
menyajikan data.

3.1. Variabel penting untuk analisis

Ada dua variabel utama yang menarik untuk analisis data: variabel penjelas (misalnya, rejim
pengelolaan) dan variabel respons (misalnya biomassa ikan, tutupan bentik).

3.1.1. Variabel penjelas atau  Variabel Bebas

Variabel penjelas adalah variabel bebas dan dapat mempengaruhi variabel respon. Misalnya,
rejim pengelolaan (KLA/DPL, wilayah PAAP, daerah pemanfaatan umum), waktu pengelolaan
(tahun perlindungan), tipe habitat terumbu, kedalaman, paparan gelombang, dan kompleksitas
terumbu adalah variabel penjelas yang mempengaruhi struktur bentik dan komunitas ikan.
Beberapa variabel penjelas dapat berubah dari waktu ke waktu dan harus dimasukkan secara
hati-hati dalam analisis (misalnya, perlindungan bertahun-tahun).

3.1.2. Variabel respon atau variable terikatterikat

Variabel respon atau variable keluaran(misalnya, biomassa ikan, tutupan karang, kepadatan
karang yang baru tumbuh) adalah yang ingin kita ukur dan dapat digunakan untuk melihat
bagaimana dampak atas pengelolaan yang dijalankan. Variabel-variabel ini dapat dianalisis
secara individual (misalnya, karang dan spesies ikan) atau digabungkan dalam kategori umum
yang tersedia (misalnya, kelompok trofik untuk ikan; substrat yang tersedia untuk pertumbuhan
karang). Misalnya, ikan dapat dikelompokkan secara taksonomi (menurut famili), secara ekologis
(piscivora, invertivora, herbivora, dll.), Atau secara fungsional (sifat herbivora). Perubahan
signifikan dalam variabel respons dapat menunjukkan perubahan dalam struktur terumbu,
kesehatan terumbu, dan fungsi ekosistem sebagai respons terhadap intervensi pengelolaan
(misalnya, pengurangan penangkapan ikan) dan / atau gangguan (misalnya, peristiwa
pemanasan).
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3.1.3. Menganalisis variabel

Untuk menentukan efektivitas rejim pengelolaan, variabel respon harus dievaluasi sebelum dan
sesudah zona pengelolaan ditetapkan dan dibandingkan dengan variabel eksplorasi.
Perbandingan variabel keluaran di antara rejim pengelolaan (misalnya di dalam dan diluar
KLA/DPL) memberikan gambaran tentang status variabel respon. Idealnya, lokasi harus dipantau
sebelum wilayah PAAP + KLA/DPL ditetapkan dan dengan demikian data ini dapat digunakan
sebagai dasar untuk mengevaluasi rejim pengelolaan dan menentukan kecenderungandalam
variabel respons. Namun seringnya tidak . Survei pertama biasanya digunakan sebagai referensi
mengevaluasi pengelolaan.

3.2. Analisis Data

3.2.1. Pemrosesan Data

Data harus dikontrol kualitasnya dan diatur untuk diproses pada skala spasial dan temporal yang
relevan. Kepadatan dan biomassa t spesies ikan (atau famili) dan persentase tutupan  kategori
bentik harus dihitung pada tingkat transek.

Kepadatan ikan dan biomassa untuk pemantauan transek sabuk standar harus dihitung pada
tingkat unit pengambilan sampel (transek sabuk) untuk setiap lokasi yang disurvei. Kepadatan
dan biomassa umumnya dinyatakan per hektar dan harus dihitung dengan cermat berdasarkan
area yang disurvei, yang bervariasi berdasarkan ukuran ikan (misalnya, 250 m2 untuk TL 10-35
cm, atau 1000 m2 untuk TL> 35 cm). Kepadatan per hektar dihitung sebagai:

(jumlah individu per unit pengambilan sampel ÷ luas unit pengambilan sampel dalam m2) x
10.000 m2

Biomassa ikan per spesies harus dihitung menggunakan hubungan panjang-berat yang diketahui
untuk setiap spesies ikan terkait dengan menggunakan rumus:

W = a TL bi

mana W adalah berat ikan dalam gram (g); TL (=total length) adalah panjang total dalam cm;
dan parameter a dan b adalah konstanta spesifik spesies (Kulbicki et al. 2005). Untuk banyak
spesies, hubungan panjang-berat didasarkan pada fork length/FL (adalah Panjang ikan dari
ujung mulut hingga pangkal ekor) bagi spesies ikan yang ekornya bercabang, , sehingga TL yang
diperkirakan di lapangan harus diubah menjadi FL untuk menghitung biomassa spesies ini.
Secara umum FL adalah 90% TL untuk spesies dengan ekor bercabang dua (Kulbicki et al. 2005).
Karena menggunakan kategori ukuran, nilai tengah harus digunakan untuk menghitung panjang
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biomassa ikan untuk setiap kategori ukuran (misalnya, 12,5 cm untuk kategori 10-15 cm). Untuk
kepadatan, biomassa per hektar dihitung dengan rumus:

(biomassa per unit pengambilan sampel ÷ luas unit pengambilan sampel dalam m2) x 10.000 m2

Data bentik harus direpresentasikan sebagai persentase tutupan per kategori untuk setiap
transek (dari PIT atau transek video). Persentase tutupan dihitung sebagai:

(jumlah titik dalam kategori ÷ jumlah total titik pada transek) x 100

Untuk setiap variabel respon, mean (± kesalahan standar) atau median (± kuartil) harus dihitung
per lokasi dengan menggunakan lima transek sebagai ulangan untuk ikan dan tiga transek /
ulangan video untuk data bentik.

3.2.2. Analisis statistik

Untuk mengevaluasi pola yang ada pada  data yang diamati, mengetahui setiap hubungan yang
signifikan antara variabel penjelas dan respon dan akhirnya menilai kinerja PAAP + KLA,
diperlukan analisis statistik yang baik.

Pertanyaan kunci untuk dijawab tentang keefektifan PAAP + KLA/DPL adalah apakah biomassa
ikan telah berubah dari waktu ke waktu sebagai tanggapan terhadap intervensi pengelolaan.
Karena variabel keluaran juga dapat bervariasi secara linier dan non-linier dalam merespon
kondisi lingkungan, beberapa faktor pendamping harus diperhitungkan sebelum menarik
kesimpulan tentang pola yang teramati pada data.

Uji statistik masa kini seperti model efek campuran linier dan nonlinier umum dan pendekatan
Bayesian lebih tepat untuk menganalisis kumpulan data ekologi yang kompleks ini daripada
analisis varians yang relatif lebih sederhana (Zuur et al. 2009). Ketersediaan perangkat analisis
yang dapat diakses dan digunakan secara bebas dan gratis untuk komputasi statistic dan grafis,
seperti "R",  menyediakan beragam teknik statistik dan grafis yang dapat digunakan untuk
menganalisis dan memvisualisasikan data ini secara efektif dan melaporkan hasilnya (R Core
Team 2018).

Penjelasan komprehensif dari pendekatan ini berada di luar cakupan protokol ini dan oleh
karena itu kami sangat menyarankan agar orang yang melakukan analisastatistik memiliki
pemahaman dasar tentang R dan pengetahuan pemodelan linier dan nonlinier untuk data
ekologi. Beberapa buku memberikan contoh yang bagus dan langkah-langkah pengkodean
tentang bagaimana menganalisis data ekologi menggunakan R (Zuur et al. 2009, 2010).
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3.2.3. Visualisasi data (grafik, tabel, dan peta)

Untuk hasil utama, grafik biasanya lebih disukai daripada tabel karena lebih mudah untuk
diinterpretasikan. Tabel adalah efektif ketika dipakai untuk menyajikan hasil statistik dari
pemodelan serta ringkasan data singkat. Peta harus menunjukkan zonasi wilayah PAAP +
KLA/DPL, lokasi-lokasi survei, atau setiap bentuk faktor lingkungan (misalnya, sebaran bakau,
kepadatan populasi manusia, lokasi desa) yang dapat digunakan sebagai variabel penjelas.

Data harus disajikan dengan jelas dan mencakup setidaknya ukuran tendensi sentral (misalnya
rata-rata, median) dan ukuran variasi (misalnya, kesalahan standar/standard error, interval
kepercayaan, kuartil). Menunjukkan keragaman dalam data sama pentingnya dengan
menunjukkan nilai tendensi sentral. Visualisasi data dasar harus mencakup status dan tren
komunitas ikan dan bentik di zona pengelolaan yang berbeda (PAAP, KLA/DPL) dan area akses
terbuka dari waktu ke waktu.

Data dapat disajikan dengan berbagai cara tergantung pada pertanyaan penelitian. Misalnya,
penggunaan biomassa ikan atau tutupan bentik rata-rata di seluruh lokasi untuk setiap zona
pengelolaan per tahun (misalnya, plot kotak atau garis tren); menggunakan data tingkat lokasi
pengambilan data untuk membantu mengidentifikasi lokasi yang berkontribusi pada tren
umum; atau mengilustrasikan perubahan relatif dalam variabel respon dalam hubungannya
dengan data dasar.

Di bawah ini adalah contoh gambar yang direkomendasikan untuk pelaporan menggunakan plot
kotak dan plot garis tren. Plot kotak menunjukkan median dan kuartil data dan lebih disukai
daripada plot batang dengan kesalahan standar karena memberikan lebih banyak informasi
tentang distribusi titik data. Poin rata-rata dapat ditambahkan ke plot kotak.
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Gambar 2 median nilai persentase tutupan untuk kategori bentik utama dalam lokasi
penangkapan, wilayah PAAP , dan KLA/DPL dari 2011 hingga 2014 untuk sebuah wilayah PAAP +
KLA/DPL secara dugaan/hipotesis.

Komposisi komunitas bentik pada setiap zona pengelolaan dan tahun yang disurvei (Gbr. 2).
Kategori bentik utama menunjukkan sedikit perbedaan antara tahun dan zona pengelolaan.
Seiring waktu kita mungkin berharap bahwa tutupan karang hidup akan meningkat dalam
KLA/DPL.

21



Gambar 3. Median biomassa ikan dari berbagai kelompok trofik dalam lokasi penangkapan,
akses terkelola, dan cadangan dari 2011 hingga 2014 untuk PAAP + KLA/DPL secara hipotesis.

Biomassa kelompok trofik ikan bervariasi antara tahun dan zona pengelolaan, tetapi tidak ada
pola yang jelas yang menunjukkan peningkatan biomassa ikan karena pengelolaan untuk
kelompok mana pun (Gbr. 3). Kemungkinan diperlukan lebih banyak waktu untuk mendeteksi
perubahan signifikan pada KLA dan wilayah PAAP karena variasi yang luas dalam biomassa ikan.
Perhatikan bahwa sumbu y memiliki skala yang berbeda.
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Gambar 4. Perubahan persentase rata-rata tutupan karang dari waktu ke waktu untuk dua zona
pengelolaan dan wilayah kontrol. a) Perubahan rata-rata untuk zona yang berbeda adalah relatif
terhadap baseline (tahun pertama survei). Data dasar dinormalisasi ke nol untuk perbandingan.
Setiap tren mewakili area survei (PAAP, KLA/DPL, kontrol). b) Perbedaan antara zona
pengelolaan dan lokasi kontrol. Figur seperti dalam Ahmadia et al. (2013).

Cara lain untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan adalah dengan menilai perbedaan (yaitu,
ukuran efek) variabel respons di antara zona pengelolaan dari waktu ke waktu dalam kaitannya
dengan data awal sebagai data dasar (Gbr. 4). Kita dapat menentukan perbedaan antara data
dasar dan tahun-tahun yang disurvei berikut ini dalam rejim pengelolaan (yaitu, perubahan
tren) (Gbr. 4a). Kita juga dapat menganalisis perbedaan dalam variabel respon antara zona
pengelolaan dan lokasi kontrol (yaitu, pengaruh pengelolaan) (Gbr. 4b). Idealnya, perubahan
rata-rata dihitung setelah pemodelan dan penghitungan untuk variabel lingkungan lain yang
mempengaruhi variabel respon dan tidak tergantung pada pengelolaan (misalnya, kedalaman,
tipe habitat, kompleksitas terumbu, dll.).

Untuk menghitung perbedaan dalam variabel respon (misalnya, biomassa ikan atau tutupan
bentik) antara garis dasar (tahun 0) dan tahun pemantauan dan zona pengelolaan berikutnya,
kita dapat menggunakan rumus berikut (Gbr. 4b). Di sini kita menggunakan tutupan karang
keras (HC) sebagai contoh:

(rata-rata HC KLA data dasar – Rata-rata HC KLA tahun x ) - (Rata-rata HC kontrol data dasar -Rata-rata
HC kontrol tahunx )

SebuahNilai positif dapat mengindikasikan bahwa tutupan karang keras bertambah karena
pengelolaan di KLA/DPL, terutama bila kondisi di luar PAAP + KLA/DPL menunjukkan nilai
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negatif. Demikian pula, lokasi PAAP dapat dibandingkan dengan lokasi kontrol. bila lokasi kontrol
tidak tersedia, perbandingan dapat dilakukan antar lokasi KLA/DPL dan PAAP Namun, kita tidak
dapat menarik kesimpulan pasti tentang efektivitas pengelolaan tanpa lokasi kontrol.

3.2.4. Analisis dan interpretasi data

Untuk menentukan apakah perubahan  komposisi terumbu (bentik dan / atau ikan) merupakan
dampak dari intervensi pengelolaan, data lapangan harus dianalisis dan diinterpretasikan secara
hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa faktor eksternal yang tidak bergantung pada
pengelolaan. Variasi alami dalam struktur komunitas terumbu dan komposisi spesies pada skala
spasial kecil dan besar (meter hingga kilometer) dan skala temporal (hari, bulan, musim, atau
tahun) harus dipertimbangkan. Variabel lingkungan dan yang terkait dengan manusia seperti
kompleksitas terumbu, dampak badai, peristiwa pemanasan, perkembangan pesisir, polusi, dan
gangguan lainnya harus dipertimbangkan untuk menjelaskan pola dalam variabel respons.

Perubahan yang diamati mungkin didorong oleh intervensi pengelolaan, dan kecocokan yang
kompleks dari variasi alam, kondisi lingkungan, dan dampak terkait manusia. Kontribusi
intervensi manajemen pada perubahan yang diamati dalam variabel respon harus diestimasi
jika memungkinkan. Penting untuk mengidentifikasi peristiwa besar apa pun yang terjadi di
antara waktu survei (misalnya, badai, peristiwa pemutihan, wabah penyakit) yang dapat
mempengaruhi hasil. Setelah faktor-faktor eksternal selain yang terkait bentikpengelolaan
diperhitungkan, terdapat beberapa pola komposisi dan struktur komunitas ikan dan bentik yang
harus dipertimbangkan saat menginterpretasikan data.

Perubahan komunitas
Data bentik biasanya dilaporkan sebagai komposisi persen yang menutupi substrat terumbu.
Peningkatan tutupan kategori bentik tertentu dapat menunjukkan perubahan positif dan negatif
pada kondisi terumbu:

Perubahan positif pada komunitas bentik dikaitkan dengan peningkatan:

● Persen tutupan kategori karang keras dan keanekaragaman fungsional seperti bentuk
hidup karang yang menyediakan bangunan dan perlindungan bagi ikan

● Kehadiran spesies karang bercabang dan bentuk meja yang rentan
● Persen tutupan substrat yang sesuai untuk tumbuhnya karang (CCA, batuan polos)

Perubahan negatif dalam komunitas bentik dikaitkan dengan peningkatan:

● Makroalga (termasuk cyanobacteria) dan spons dapat menunjukkan hilangnya hewan
herbivora atau pemangsa spons dan / atau adanya peningkatan nutrisi

24



● Pecahan karang / substrat bergerak dapat menunjukkan degradasi karang yang
baru-baru terjadii karena badai, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan,
bintang mahkota berduri (COTs)

● Lapisan sedimen di permukaan terumbu karang yand dikarenakan adanya gangguan
alam

Perubahan komunitas ikan karang

Riwayat hidup dan perilaku spesies ikan dapat mempengaruhi respons mereka terhadap
intervensi pengelolaan. Spesies ikan menempati spektrum Riwayat hidup dan perilaku yang luas
yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

1) bertubuh kecil, tumbuh cepat, berumur pendek, memerlukan waktu yang
pendek untuk menjadi individu dewasa, dan wilayah jelajah kecil (mis.,
bermacam=macam jenis ikan kulit pasir, ikan kakak tua);

2) bertubuh besar, tumbuh lambat, berumur panjang, perlu waktu Panjang untuk
menjadi individu dewasa, dan wilayah jelajah luas (mis., kerapu besar, tunak,
hiu).

Spesies ikan dalam kategori pertama akan merespon pengelolaan  relatif lebih cepat (3 sampai 5
tahun) dibandingkan spesies dalam kategori kedua (dalam dekade).

wilayah jelajah  mempengaruhi secara langsung pemulihan kondisi ikan sebagai respons
terhadap pengelolaan. Spesies ikan dengan wilayah jelajah yang relatif besar yang melampaui
batasluar PAAP + KLA/DPLakan rentan terhadap penangkapan ikan di luar kawasan ini dan
pemulihannya mungkin lambat. Sebaliknya, spesies dengan wilayah jelajah kecil yang cenderung
tidak keluar dari  luar wilayah PAAP, memiliki potensi pemulihan yang lebih baik dan lebih cepat.
Dengan demikian, spesies ikan dengan wilayah jelajah yang berbeda akan menanggapi secara
berbeda ukuran akses yang dikelola + kawasan suaka dan waktu sejak penerapan. Ini penting
untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi efektivitas MA + R.

Perilaku dan karakteristik riwayat hidup lainnya juga memengaruhi kemampuan kita untuk
mendeteksi perubahan yang terjadi sebagai respons terhadap pengelolaan. Data populasi
spesies ikan menetap dan soliter, yang relatif mudah dihitung jumlahnya, umumnya lebih akurat
dan lebih sedikit variasi dibandingkan dengan data populasi spesies yangberpindah-pindah dan
berkelompok. Spesies nokturnal dan tidak terlihat umumnya tidak dilaporkan karena protokol
pemantauan tidak dirancang untuk mensurvei mereka secara akurat. Perubahan yang terjadi
pada spesies langka dan yang punya kelimpahan rendah juga sulit dideteksi dengan protokol
pemantauan ini.

Komunitas bentik dan ikan

Terakhir, bentik dan ikan saling terkait erat sehinggaperubahan dalam satu kelompok mungkin
terkait dengan perubahan di kelompok lainnya. Pemahaman yang jelas tentang mekanisme
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sebab akibat yang mendorong perubahan positif dan negatif pada komunitas ikan dan bentik di
dalam PAAP dan KLA/DPL dapat  menginformasikan dengan lebih baik terhadap keputusan
pengelolaan  terumbu karang.

3.3. Pelaporan dan komunikasi

Hasil survei lapangan harus dikomunikasikan secara jelas kepada kelompok masyarakat yang
terkait dengan kawasan PAAP + KLA/DPL, Badan pengelola PAAPdan para pemangku
kepentingan. Penyampaian laporan perlu disesuaikan dengan khalayak (audiens) yang berbeda
tingkat keahliannya, yang akan menerima laporan tersebut,

3.3.1. Laporan lapangan

Tim lapangan harus menyiapkan laporan lapangan singkat kegiatan survei untuk tim
pemantauan dan evaluasi, manajer, dan pemangku kepentingan utama. Informasi tentang lokasi
yang disurvei, jumlah lokasi, kejadian yang tidak biasa (misalnya, peristiwa pemutihan besar,
wabah bintang mahkota duri, penyakit, penangkapan ikan yang merusak atau ilegal) dan
penampakan yang tidak biasa (hiu, kerapu besar) harus disertakan di dalam laporan ini.

3.3.2. Laporan teknis

Tim lapangan harus menyiapkan laporan teknis yang merangkum semua data yang dikumpulkan
selama survei untuk tim pemantauan dan evaluasi (+ pengelola dan pemangku kepentingan)
dalam waktu tiga bulan setelah pemantauan  selesai. Laporan teknis ini juga harus
mencantumkan data dari survei sebelumnya untuk menunjukkan kemungkinan tren yang
terjadidari waktu ke waktu dalam zona pengelolaan dan kemungkinan perbedaan yang ada
antar zona. Laporan harus memuat ringkasan eksekutif, peta dengan lokasi yang disurvei, grafik
dan tabel yang merangkum hasil utama, kesimpulan dan rekomendasi untuk kegiatan
pemantauan di masa mendatang. Laporan teknis ini harus ringkas dan dibuatdengan baik.

3.3.3. Laporan untuk pemerintah, pengelola , masyarakat, pemangku kepentingan,
penyandang dana.

Laporan untuk pemerintah daerah, pengelola, anggota masyarakat, pemangku kepentingan, dan
penyandang dana proyek harus berorientasi visual. Laporan ini harus merangkum hasil utama,
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kesimpulan dan rekomendasi dan menyajikannya melalui media yang sesuai (misalnya,
presentasi, poster, film pendek, infografis) secara efektif menggunakan foto, peta, dan
visualisasi yang menarik. PAAP dan KLA dikelola secara spasial melalui zonasi di mana peraturan,
penegakan, dan pendidikan ditetapkan secara berbeda. Dengan demikian, data ekologi harus
disajikan sedemikian rupa sehingga khalayak (audiens) target dapat dengan mudah
memvisualisasikan dan memahami hasil dan intervensi menghubungkannya dengan intervensi
pengelolaan..
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Lampiran A
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1. Unduh & instal

Jika Anda belum melakukannya, unduh dan
instal Formulir FastField dari Play Store:

2. Masuk

Buka aplikasi dan masuk menggunakan
kredensial yang diberikan untuk Anda .

Pilih opsi untuk Simpan identitas Masuk.

Jika lokasi pengumpulan data Anda tidak
memiliki akses ke internet, pilih Bekerja
Offline, jika tidak biarkan tidak dicentang.

Setelah Anda masuk, Anda akan melihat layar
berikut:

3. Konfigurasi Pengaturan

Sebelum Anda mulai, pilih Pengaturan dan
pastikan  Sinkronisasi formulir Otomatis (Auto
Sync Form) diubah ke Yes:
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4. Pilih Formulir

Pilih Survei Karang dari menu Formulir:

Ini akan memuat formulir 'Site Data’ (lokasi
data)' :

Setelah Anda melengkapi Informasi lokasi pilih
'Add Coral Transect’:

5. Masukkan Data Transek

Masukkan data transek untuk nomor transek
yang ditunjukkan (nomor transek bertambah
otomatis mulai dari transek no. 1):

Kemudian lanjutkan ke form penambahan data
karang untuk transek tersebut dengan memilih
nama keluarga dari menu drop-down dan
memasukkan jumlah total yang terlihat pada
transek.

Pilih tombol                untuk melanjutkan
penambahan karang hingga transek selesai:
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Untuk memulai transek baru pilih tombol '+' di
kanan atas formulir transek:

Nomor transek akan bertambah secara otomatis
ke nomor berikutnya dan bidang isi  akan  terisi
secara otomatis berdasarkan nomor urut
transek sebelumnya:

6. Tinjau

Setelah Anda menyelesaikan semua transek,
Anda dapat meninjau semua data yang telah
dimasukkansebelum diserahkan dengan
memilih panah 'kembali' di kiri atas formulir
transek:

Anda akan melihat daftar semua transek yang
berdasarkan urutan angka:

Pilih transek untuk diedit atau tekan dan tahan
untuk menghapus. Jika semua data tersebut
sudah benar dan sesuai dengan data yang
diambil dengan semua entri Anda, pilih panah
'kembali' lagi untuk kembali ke bagian “Site”.
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7. Pengiriman data

Untuk mengirimkan seluruh formulir data, pilih
tanda centang di kanan atas bagian Site utama:

Konfirmasi pengiriman data, lalu mulai formulir
baru untuk lokasiberikutnya.
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