
KOMITMEN UNTUK  
MELINDUNGI MINIMAL 
30% LAUT KITA

TANTANGAN DALAM KONSERVASI, DAN PELUANG KEBIJAKAN 

Sebagaimana diuraikan oleh Panel Antarpemerintah mengenai Penilaian Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem Global dan 
Panel Antarpemerintah mengenai Laporan Khusus Perubahan Iklim tentang Lautan dan Kriosfer, ekosistem laut mengalami penurunan 
yang stabil sebagai akibat perubahan iklim dan dampak antropogenik lainnya. Pada tahun 2021, 196 negara anggota Convention on 
Biological Diversity (CBD) akan mengadopsi kerangka kerja keanekaragaman hayati global pasca-2020 dan akan menetapkan aksi yang 
berorientasi pada target tahun 2030 guna menyediakan momentum untuk upaya konservasi yang multi-skala. Untuk mencapai tujuan 
yang menyeluruh pada ekosistem untuk keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang 
disediakan oleh alam, para negara anggota pada umumnya setuju untuk memasukkan target 
lanjutan dariAichi Target 11 yang ambisius untuk upaya konservasi berbasis kawasan 
(seperti kawasan lindung dan upaya konservasi berbasis area yang efektif lainnya). 
Target 11 mungkin salah satu dari sekian Aichi Target yang dapat kita capai, menurut 
laporan nasional yang dilaporkan ke World Database on Protected Areas, kendati demikian, 
upaya ini sendiri belum mampu menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

KITA HARUS MELINDUNGI ATAU MELESTARIKAN SETIDAKNYA 30% LAUTAN

Wildlife Conservation Society (WCS) menyarankan agar negara anggota CBD 
berkomitmen untuk melindungi atau melestarikan setidaknya 30% dari wilayah 
laut global hingga tahun 2030 melalui upaya konservasi berbasis wilayah, termasuk 
kawasan lindung yang secara efektif memitigasi dampak dari ancaman yang telah 
teridentifikasi, dan upaya konservasi berbasis area yang efektif lainnya (OECM) yang 
menunjukkan hasil yang sebanding dengan kawasan lindung dan teridentifikasi sejalan 
dengan panduan teknis yang dibuat oleh para ahli.1 Agar komitmen ini layak dan efektif, 
kami mendesak negara anggota untuk:

● Mengidentifikasi dan memprioritaskan konservasi kawasan yang penting bagi 
keanekaragaman hayati - termasuk area di luar yurisdiksi nasional - guna memenuhi 
target 30% dari seluruh laut global melalui upaya nasional dan internasional;
● Meningkatkan alat untuk pelaporan secara seimbang mengenai pengelolaan 
berbasis wilayah yang efektif, termasuk pelaporan hasil ekologi dan biologi yang 
adil dan efektif,2 untuk secara konsisten mengukur kemajuan dan meningkatkan 
implementasi secara global;
● Memastikan tindakan berbasis area dan untuk target pengelolaan perikanan berkelanjutan, perubahan iklim, terumbu karang, 
polusi darat, dll. untuk mengelola 100% lautan secara berkelanjutan;
● Mengakui pentingnya konsultasi dengan masyarakat dan tindakan berbasis area yang paling relevan dengan konteks lokal, 
yang harus menyertakan pengakuan atas sistem pengelolaan tradisional dan adat yang efektif;
● Mendukung negara lain untuk mencapai sasaran ini melalui kerja sama teknis dan pendanaan di berbagai tingkatan; dan
● Menetapkan sasaran global bersama tentang keuangan keanekaragaman hayati yang mencerminkan ambisi target konservasi 
pasca-2020 dan membantu implementasi jangka panjang dari komitmen bersama ini.

Rekomendasi WCS mengenai Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global CBD

1 OECM disertakan dalam Aichi Target 11. Informasi tentang identifikasi dan pelaporan OECM dapat Anda temukan di sini.
2 WCS adalah bagian dari kelompok kerja SNAPP di “Coastal Outcomes” yang mengkaji hasil dan kentungan-kerugian Kawasan Konservasi Laut & OECM.

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.protectedplanet.net/target-11-dashboard
https://www.wcs.org/
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/oecms/oecm-reports
https://snappartnership.net/
https://snappartnership.net/teams/coastal-outcomes/


MENGAPA SETIDAKNYA 30% LAUT? 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai CBD Aichi Target dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk 
untuk melestarikan 10% habitat laut dan pesisir melalui upaya konservasi berbasis wilayah, sangatlah luar biasa. Namun demikian, 
bukti ilmiah memperjelas bahwa 10% laut tidaklah cukup untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi 
ekosistem jasa lingkungan. Adanya konsensus yang berkembang bahwa angka ini harus lebih tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Sains: Sebuah analisis meta di tahun 2016, yang menganalisis 
144 studi, menemukan bahwa 10% target tidak cukup untuk 
melindungi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, seperti 
menjaga konektivitas, meminimalkan risiko runtuhnya perikanan, 
dan memaksimalkan atau mengoptimalkan hasil perikanan. Lebih 
dari separuh literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa area 
yang diperlukan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan 
mencapai tujuan sosio-ekonomi adalah setidaknya 30%.3 Sebuah 
studi tahun 2020 menggunakan set data global mengenai spesies 
laut, habitat laut yang diidentifikasi sebagai Area Keanekaragaman 
Hayati Utama, dan alam liar laut untuk menentukan bahwa 
26-41% lautan perlu dilestarikan lewat 
perpaduan tindakan berbasis lokasi 
dan respons kebijakan lainnya, dengan 
tujuan yang lebih tinggi dan lebih 
realistis saat memperhitungkan spesies 
dengan rentang keseluruhan yang 
lebih kecil.4 Menyadari bahwa hal ini 
mencerminkan subperangkat dari proses 
ekologi dan evolusi yang mendukung 
keanekaragaman hayati laut, estimasi 
ini sangatlah konservatif.

Kebijakan: Anggota IUCN, termasuk lebih dari 80% Anggota 
pemerintahan, mengadopsi Resolusi 50 pada Kongres Konservasi 
Dunia 2016, yang menyeru pemerintah untuk mempertahankan 
“setidaknya 30% dari setiap habitat laut dalam jejaring Kawasan 
Konservasi Laut yang sangat dilindungi dan tindakan pelestarian 
berbasis area efektif lainnya.” Jumlah pemerintah yang kian 
meningkat (setidaknya 30 negara dan terus bertambah) yang 
menandatangani koalisi internasional yang mendukung target global 
untuk melindungi atau melestarikan 30% dari laut dunia lewat 
kerangka kerja keanekaragaman hayati global CBD pasca-2020, 
seperti High Ambition Coalition for Nature and People, yang 

dipimpin bersama oleh Kosta Rika dan Perancis, atau Global Ocean Alliance, yang dipimpin oleh Inggris. Memang, sasaran 30% 
untuk perlindungan laut telah disertakan dalam draf nol kerangka kerja pasca-2020 (2030 Action Target 2).

WCS membuat komitmen jangka panjang terhadap hidupan liar, alam liar, dan 
masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Sasaran akhir kami bukanlah hanya 
untuk melindungi persentase luasan laut saja (misalnya, 30%), melainkan untuk 
memastikan target pengelolaan berbasis wilayah yang ambisius dan berkontribusi 
melindungi populasi hidupan liar dan masyarakat yang bergantung pada keberadaannya. 
Sehingga, kami percaya bahwa target berbasis area harus sesuai dengan serangkaian 
tujuan dan target yang lebih luas yang mendorong pengelolaan 100% laut yang efektif 
dan berkelanjutan, termasuk untuk spesies, ekosistem, dan ribuan manfaat yang 
diberikannya kepada manusia.

Kita harus melindungi 
atau melestarikan 
setidaknya 30% lautan.

PADA TAHUN 2030 

3 O’Leary B.C. et al. (2016). “Effective Coverage Targets for Ocean Protection.” Conservation Letters 9, 6.
4 Jones, K. et al. (2020). “Area Requirements to Safeguard Earth’s Marine Species.” One Earth 2, 188-196.
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