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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.
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PENDAHULUAN

Pendekatan rancangan Kawasan Larang Ambil (KLA) Fish Forever mengembangkan jaringan KLA di

berbagai masyarakat yang mencerminkan konektivitas ekologis dan memberikan kondisi optimal untuk

pemulihan dan keberlanjutan spesies sekaligus memberikan manfaat ekonomis dan ekologis di daerah

penangkapan ikan di sekitarnya. Untuk memaksimalkan manfaat ekologis dan perikanan, jaringan KLA

akan melindungi habitat kritis, menghindarkan ancaman degradasi habitat, mengikutsertakan

konektivitas larva, dan memperhitungkan pola pergerakan spesies dewasa. Keterlibatan dan

keikutsertaan pihak-pihak lokal dalam pemilihan dan penunjukan area-area ini sangat penting bagi

keberhasilan jangka panjang area ini. KLA yang dibentuk dan dilaksanakan di dalam setiap masyarakat

akan berkontribusi terhadap jaringan regional yang memungkinkan area ini secara kolektif melindungi

dan memulihkan ekosistem yang sangat penting bagi pemulihan perikanan.

Pendekatan ini akan mencapai tujuan menyeluruh berikut ini.

� Mengembangkan jaringan KLA yang relevan secara ekologis dalam skala regional untuk berfungsi

sebagai alat perencanaan bagi lokasi Rare

� Memprioritaskan lokasi untuk pelaksanaan program yang terhubung dengan baik melalui

persebaran larva dan pergerakan spesies dewasa

� Menghubungkan lokasi Rare dengan upaya perencanaan tata ruang skala besar lainnya

� Memaksimalkan tangkapan di dalam PAAP

� Membangun kembali atau mempertahankan populasi ikan yang menjadi target nelayan

� Membangun kembali atau mempertahankan populasi ikan herbivora

� Memfasilitasi ketahanan iklim

� Memulihkan atau mempertahankan fungsi ekosistem

� Meningkatkan atau menstabilkan pendapatan nelayan
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TINJAUAN PROSES PERANCANGAN KLA

Pendekatan rancangan jaringan KLA berpusat pada tiga topik utama, yaitu 1) pemilihan spesies, 2)
konektivitas populasi dan 3) penempatan KLA. Gambar di bawah ini merangkum input data, proses yang
sangat penting, dan keluaran utama. Langkah pertama dari proses ini yaitu melibatkan masyarakat untuk
mengidentifikasi spesies ekologis dan komersial utama. Jaringan KLA akan dioptimalkan untuk spesies ini.
Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kawasan prioritas ekologis yang saling terkait, mendukung
kepadatan larva yang tinggi, dan/atau berfungsi sebagai sumber atau penampung larva. Langkah ketiga
akan memetakan KLA di tingkat lokasi yang ukuran dan penempatannya ditentukan secara strategis yang
terhubung melalui persebaran larva dan pergerakan spesies dewasa dan menyeimbangkan tujuan
konservasi dan perikanan.
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PROSES PERANCANGAN KLA SECARA DETAIL

Gambar di bawah ini merupakan tampilan rinci proses rancangan KLA yang berfokus pada peta
strategi ekologis dan pengembangan serta penyempurnaan opsi-opsi batas KLA.

ZONA PRIORITAS EKOLOGIS REGIONAL

Perencanaan jaringan KLA skala regional diawali dengan mengidentifikasi zona prioritas ekologis yang
merupakan area kunci untuk konektivitas dan habitat kritis bagi spesies prioritas yang diidentifikasi oleh
masyarakat. Konektivitas ekologis terutama didorong oleh arus laut dan perilaku larva. Pemodelan
persebaran larva menggunakan komponen-komponen ini untuk memprediksi pergerakan larva laut
melintasi bentang laut dan mengidentifikasi jalur yang menghubungkan berbagai populasi spesies
dewasa. Gambar di bawah mengilustrasikan contoh perjalanan ikan melalui siklus hidupnya sebagai
berikut:

1) Pemijahan
2) Pembuahan telur
3) Perkembangan larva di laut terbuka selama periode waktu tertentu (durasi larva pelagis)
4) Menetapnya larva di habitat tertentu
5) Perkembangan juvenil di pembibitan atau habitat juvenil
6) Migrasi ke habitat ikan dewasa (tidak semua spesies bermigrasi ke habitat yang berbeda saat

dewasa)



Proses rancangan KLA kami memodelkan pergerakan larva melalui empat tahap pertama siklus hidup ini.
Ketika merancang jaringan KLA yang efektif, sangat penting untuk mengidentifikasi area tempat larva
menetap. Melalui pemodelan persebaran larva dan alat pengoptimalan penempatan KLA yang
dikembangkan oleh proyek Capturing Coral Reef & Related Ecosystem Services (CCRES), kami akan
menyoroti lokasi KLA prioritas yang kemungkinan besar mendukung populasi ikan yang dapat pulih
sendiri, mengimpor larva dari area lain, dan mengekspor larva ke daerah penangkapan ikan. Area-area
ini menjadi rencana induk untuk wilayah yang telah ditentukan dan dapat digunakan untuk menentukan
prioritas lokasi untuk pelaksanaan program.

Pemodelan dan pengoptimalan persebaran larva akan mengidentifikasi dan mengelompokkan area
utama seperti yang ditunjukkan dalam tahap penilaian konektivitas di bawah ini. Setelah lokasi dan pola
konektivitas ditentukan, tim negara dapat melakukan penilaian kelayakan untuk tidak mengikutsertakan
lokasi yang konflik masyarakat, kebijakan, atau pembangunan di dalamnya menghambat pelaksanaan
dan penerapan jaringan regional. Peta jaringan regional yang menyoroti zona prioritas ekologis yang
berkaitan dengan masyarakat pendukung akan berfungsi sebagai dokumen bahan diskusi bagi tim negara
untuk dibawa ke pihak pengambil keputusan utama dan mendapatkan komitmen untuk melindungi area
ini.
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CONTOH AREA PRIORITAS EKOLOGIS
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OPSI RANCANGAN JARINGAN KLA

Tahap terakhir dari pengembangan rancangan KLA mengidentifikasi opsi batas KLA yang berada di dalam
kawasan prioritas utama dan menyeimbangkan tujuan perikanan dan konservasi. Tahap ini dapat
dilakukan dengan menjalankan Marxan, yakni perangkat lunak pendukung keputusan yang banyak
digunakan untuk perencanaan konservasi, untuk memilih area yang memenuhi tujuan dan target yang
telah ditentukan (lihat di bawah). Marxan menghasilkan ribuan opsi rancangan potensial. Pemodelan
metapopulasi digunakan untuk memilih opsi Marxan yang paling memfasilitasi persistensi spesies kunci
dan memaksimalkan hasil perikanan. Keluaran akhirnya akan memberikan prediksi pemulihan populasi di
dalam KLA dan tangkapan di daerah penangkapan. Kami menyarankan agar Anda memilih 5 opsi untuk
didiskusikan dengan pemimpin masyarakat. Akan tetapi, tim negara dapat meminta opsi sebanyak yang
dianggap perlu.
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TUJUAN DAN TARGET JARINGAN KLA

Prioritas Tujuan Target

Tetap Melindungi semua tahap siklus hidup
Melindungi 20% habitat utama yang ada di
sekitar (karang, bakau, lamun)

Tetap Meminimalkan ancaman dari luar
Menghindari area berpolusi tinggi, area
infrastruktur besar, dan area wisata utama

Tetap
Melindungi area pemijahan utama untuk
agregasi ikan

Melindungi 100% lokasi agregasi pemijahan

1

Mengoptimalkan konektivitas larva untuk
memfasilitasi pemulihan populasi ikan di
dalam KLA dan di dalam area penangkapan
ikan

Memprioritaskan area yang
menyeimbangkan antara impor larva ke
kawasan KLA dan ekspor larva ke kawasan
penangkapan ikan

2
Memaksimalkan keanekaragaman hayati
dalam KLA

Memprioritaskan area yang memiliki
keanekaragaman fungsi ikan dan karang
yang tinggi
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CONTOH KELUARAN AKHIR

Peta frekuensi solusi: Menyajikan semua opsi rancangan KLA suatu wilayah di dalam satu peta. Peta ini
menyoroti area yang secara konsisten dipilih sebagai area utama.
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Peta Solusi Individual: Setiap opsi rancangan KLA dapat didiskusikan secara terpisah. Peta ini akan
disertai dengan grafik yang menunjukkan prediksi tangkapan dari waktu ke waktu.
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Kurva Pemulihan: Pemodelan populasi yang dihasilkan merupakan prediksi pemulihan populasi ikan dari
waktu ke waktu, baik di dalam maupun di luar KLA. Kurva pemulihan akan menunjukkan peningkatan
biomassa relatif dari waktu ke waktu.

9



PENGUMPULAN DATA

Tabel di bawah merinci data yang dibutuhkan untuk setiap langkah dalam proses perancangan KLA. Pengumpulan data ini akan menjadi upaya
kolaboratif antara tim negara Rare, tim Rare Arlington, dan mitra eksternal.

Komponen
Rancangan

Perincian yang diperlukan Alasan yang mendasari Sumber

Partisipatif
Spesies yang memiliki nilai
penting secara komersial
dan ekologis

Jaringan KLA akan dikembangkan untuk perikanan penting dan/atau
spesies ekologis. Jaringan dapat dirancang untuk memberi manfaat bagi
banyak spesies jika sesuai.

Lokakarya masyarakat

Area Penangkapan Ikan
Overlay akan dilakukan untuk area penangkapan ikan dan area prioritas
ekologis untuk menilai biaya KLA dan mengidentifikasi area yang harus
dihindari.

Lokakarya masyarakat

Ancaman terhadap
perikanan

Ancaman terhadap perikanan (nelayan industri, pembangunan, polusi,
perubahan iklim, pembangunan, dll.) akan digunakan untuk
mengidentifikasi area yang harus dihindari dan sasaran bagi jaringan
KLA.

Lokakarya masyarakat

Habitat kritis untuk setiap
tahap siklus hidup spesies

Habitat pembibitan, habitat tempat menetapnya larva, habitat tempat
makan dan pemijahan spesies dewasa, dan lokasi agregasi pemijahan.

Lokakarya masyarakat,
tinjauan pustaka, LSM
lokal, universitas lokal,
pemerintah daerah

Pemanfaatan sumber daya
laut

Manfaat terkait KLA terhadap cara-cara yang digunakan masyarakat
untuk memanfaatkan sumber daya laut akan dikomunikasikan dan
dimaksimalkan

Lokakarya masyarakat

Rencana tata ruang
laut/Lokasi KKP yang ada

KLA yang ada akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam model.
Lokakarya masyarakat,
pemerintah daerah/LSM

Batas perairan teritorial Perairan teritorial akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam model.
Lokakarya masyarakat,
pemerintah daerah/LSM



Habitat

Tipe habitat utama
(karang, bakau, lamun)

Hasil replikasi semua habitat yang digunakan oleh spesies target baik
spesies juvenil maupun dewasa akan dilindungi di dalam jaringan KLA.

Tinjauan pustaka, basis
data pemerintah daerah,
konsultan, LSM lokal

Pemanfaatan Lahan

Pembangunan lahan

Pembangunan lahan menghasilkan ancaman ekosistem seperti polusi,
sedimentasi, peningkatan ukuran populasi, peningkatan tekanan
penangkapan ikan, dan perusakan habitat. Jaringan KLA harus dirancang
untuk meminimalkan ancaman-ancaman ini.

Tinjauan pustaka, basis
data pemerintah daerah,
konsultan, LSM lokal, basis
data global

Output sungai dan polutan
terkait

Limpasan sungai dengan tingkat sedimentasi, unsur hara, dan polutan
yang tinggi berkontribusi terhadap rusaknya habitat. Area ini harus
dihindari saat merancang jaringan KLA.

Tinjauan pustaka, basis
data pemerintah daerah,
konsultan, LSM lokal, basis
data global

Data Ekologis

Kelimpahan/biomassa
spesies target Memperkirakan efek jaringan KLA dapat dilakukan paling akurat ketika

data dasar sudah diperoleh sebelum pelaksanaan. Data ini dapat
menggambarkan tren regional atau lebih terlokalkan mengenai
kelimpahan atau biomassa spesies dan kesehatan habitat.

Tinjauan pustaka,
universitas lokal, LSM lokal,
pemerintah daerah

Kesehatan habitat:
Tutupan Bentik, terutama
di tingkat spesies

Pemodelan Persebaran
spesies

Persebaran Larva

Pola arus laut
Arus laut dapat mengangkut larva dalam jarak jauh atau memfasilitasi
retensi larva di area lokal.

Universitas, pemodel
biofisik

Durasi larva pelagis
Waktu yang dihabiskan spesies target di kolom air selama tahap larva.
Durasi ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi jarak tempuh
larva sebelum menetap.

Tinjauan pustaka

Migrasi Vertikal
Pengukuran posisi dalam kolom air selama durasi larva pelagis.
Pergerakan vertikal dalam kolom air memengaruhi lintasan persebaran.

Tinjauan pustaka
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Habitat tempat menetap
Tipe habitat yang disukai sebagai tempat menetap larva akan digunakan
untuk mengidentifikasi semua lokasi tempat menetap potensial dalam
model biofisik.

Tinjauan pustaka

Spesies Dewasa (habitat
pelepasan)

Habitat yang disukai untuk pemijahan spesies dewasa akan digunakan
untuk mengidentifikasi semua lokasi pemijahan potensial dalam model
biofisik.

Tinjauan pustaka

Angka kematian
Angka kematian larva alami akan digunakan dalam model biofisik untuk
memperkirakan jumlah larva yang bertahan hidup hingga ke tempat
menetap.

Tinjauan pustaka

Waktu dan lokasi
pemijahan

Waktu, frekuensi, dan lokasi di kolom air terkait peristiwa pemijahan
akan digunakan dalam model biofisik untuk menentukan parameter
pelepasan.

Tinjauan pustaka

Pergerakan Spesies
Dewasa

Wilayah jelajah
Area yang digunakan oleh spesies target selama aktivitas normal
sehari-hari akan digunakan untuk mengidentifikasi area optimal untuk
perlindungan dan manfaat tambahan.

Tinjauan pustaka

Model Populasi Kelangsungan hidup

Kelangsungan hidup individu pada berbagai usia (la) akan dihitung baik
dengan menggunakan tingkat kematian alami (M) maupun tingkat
kematian seketika akibat penangkapan ikan (F) ketika individu yang ada
lebih tua dari usia saat pertama kali ditangkap (tc).

Tinjauan pustaka

Fekunditas

Kami akan menggunakan hubungan yang diketahui antara panjang total
L dan usia a (pertumbuhan von Bertalanffy), dan antara produksi telur
atau fekunditas (f) dan L, untuk memperkirakan produksi telur pada usia
tertentu. K, L∞, dan t0 secara berturut-turut merupakan parameter von
Bertalanffy untuk laju pertumbuhan, panjang asimtotik (mm), dan usia
ketika individu memiliki panjang 0 (tahun). α dan β merupakan
parameter untuk hubungan fekunditas-panjang tubuh.

Tinjauan pustaka
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PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Apa Peran dan Tanggung Jawabnya
Siapa yang harus
melakukannya

Mengumpulkan Data

Mengidentifikasi spesies target

Lokakarya
Partisipatif, Tim
Negara

Memetakan area penangkapan ikan
Memetakan kawasan konservasi/rencana tata
ruang laut yang ada
Menentukan tujuan konservasi
Menentukan tujuan untuk perikanan dan
mengidentifikasi ancaman yang dirasakan
Memetakan habitat kritis untuk setiap tahap
siklus hidup spesies target
Mengidentifikasi area yang memiliki polusi tinggi
(pembangunan, output sungai, dll.)
Mengumpulkan data biologis/populasi spesies
target (kelimpahan, tangkapan, perilaku ikan,
arus laut, parameter populasi)

Tim Rancangan
Eksternal, Tim
Negara

Memetakan Zona Prioritas
Ekologis Regional

Memodelkan pola persebaran larva

Tim Rancangan
Eksternal

Mengidentifikasi area ekologis utama yang
terhubung melalui persebaran larva atau yang
dapat pulih sendiri

Konsultasi dengan
Pemangku Kepentingan

Regional

Memperoleh komitmen mengenai perlindungan
dari pengambil keputusan utama

Tim Negara

Memetakan Rancangan
Jaringan KLA

Memodelkan pola pergerakan spesies dewasa

Tim Rancangan
Eksternal

Memodelkan pertumbuhan populasi -
Menggunakan data survei bawah air atau data
OurFish sebagai hasil perkiraan populasi dasar
Mengintegrasikan area pencemaran, rencana
tata ruang laut yang ada, pergerakan,
pertumbuhan, tujuan masyarakat, dan ancaman
yang dirasakan ke dalam model yang eksplisit
secara spasial.
Memprediksi pemulihan dan limpahan populasi

Diskusi dengan Pemangku
Kepentingan Masyarakat

Mendiskusikan opsi penempatan KLA dan
memilih rancangan KLA akhir. Mengidentifikasi
PAAP yang optimal terkait rancangan KLA akhir.

Tim Negara



Memantau dan
Mengevaluasi

PAAP+KLA

Memantau biomassa dan habitat ikan
menggunakan survei visual bawah air.

Memantau tangkapan ikan menggunakan
OurFish.

Mengevaluasi respons populasi ikan di dalam
KLA dan PAAP.

Tim
Negara/Arlington

Pengelolaan Perikanan
yang Adaptif

Memodifikasi rencana pengelolaan perikanan
sesuai kebutuhan untuk menanggapi perubahan
populasi atau habitat ikan.

Tim
Negara/Arlington
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