
PELUNCURAN SATU DEKADE AKSI 
UNTUK TERUMBU KARANG

TANTANGAN DALAM KONSERVASI, DAN PELUANG KEBIJAKAN

Seperti yang diuraikan pada Panel Antar Pemerintah untuk Penilaian Global Layanan 
Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, Panel Antar Pemerintah untuk Laporan Khusus 
Perubahan Iklim pada Samudra dan Kriosfer, dan Konvensi untuk Keanekaragaman 
Hayati, ekosistem terumbu karang khususnya terancam akibat perubahan iklim dan dampak 
antropogenik lainnya. 

Pada CoP15 CBD tahun 2021, Pihak Convention on Biological Diversity (CBD) akan 
menerapkan kerangka kerja keanekaragaman hayati global pasca-2020, dan menetapkan sasaran 
bersama serta target berorientasi tindakan guna menyediakan momentum untuk tindakan 
pelestarian multi-skala. Ini adalah momen kebijakan penting untuk meningkatkan sasaran 
dan target global yang terkait dengan terumbu karang, termasuk kejelasan dan indikator yang 
digunakan untuk mengukur kemajuan, untuk mendorong tindakan konservasi yang efektif 
melestarikan keanekaragaman hayati terumbu karang serta memastikan manfaat sosio-ekonomi 
pada skala yang relevan. 

Rekomendasi WCS untuk Pihak CBD yang mengarah ke CoP15

PEMERINTAH DAN PAKAR, LEWATI ICRI, MENYEPAKATI APA YANG 
DIPERLUKAN

Konsep berjalan untuk kerangka kerja pasca-2020 CBD ini menetapkan sasaran 
berorientasi hasil, termasuk keadaan ekosistem alam, dan “target aksi” yang dapat diukur 
untuk 2030 untuk alat-alat, seperti perencanaan spasial dan tindakan konservasi berbasis 
area. Banyak dari sasaran dan target ini akan berlaku untuk terumbu karang, dan memiliki 
tempat penampung yang tersurat untuk indikator yang relevan dengan terumbu karang.

WCS dan anggota lain International Coral Reef Initiative (ICRI), termasuk 40 negara 
yang memiliki wilayah ekosistem terumbu karang terluas di dunia, menyepakati 
konsensus atas rekomendasi penting kepada Pihak CBD pada konsep ini. Rekomendasi 
tingkat tinggi ini mencakup: 

• “pengakuan ekosistem terumbu karang yang tersurat dan nyata,” termasuk 
berpotensi melalui referensi tersurat dalam sasaran dan target;  

• “retensi bahasa terkait integritas dan ketahanan ekosistem” dalam sasaran dan 
target, guna melestarikan semua nilai dan manfaat keanekaragaman hayati dari 
terumbu karang yang berfungsi; dan 

• “inklusi tersurat indikator terumbu karang yang relevan” untuk sasaran dan 
target pasca-2020, termasuk indikator yang disertakan dalam rekomendasi (lihat 
halaman berikutnya).
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ANGGOTA WCS DAN ICRI MENYEPAKATI INDIKATOR TERUMBU KARANG YANG PENTING

Pihak CBD akan menerapkan kerangka kerja pengawasan dengan indikator untuk sasaran dan target yang diterapkan pada CoP15. 
IAnggota ICRI merekomendasikan serangkaian indikator, termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

WCS mengupayakan konservasi terumbu karang di berbagai negara, dan selalu siap untuk mendukung Pihak untuk meningkatkan skala 
pengawasan dan pelaporan, termasuk melalui alat online, seperti MERMAID.  

Catatan seputar restorasi terumbu karang: Kami belum membuktikan bahwa kami bisa memulihkan ekosistem kompleks seperti 
terumbu karang pada skala spasial atau temporal yang memungkinkan kami mencapai sasaran keanekaragaman hayati bersama. 
Karena itulah kami mendesak para Pihak untuk berfokus pada retensi terumbu karang yang ada, serta mitigasi ancaman langsung.  

KITA HARUS MENDEDIKASIKAN SUMBER DAYA DAN MEMBANGUN KAPASITAS UNTUK PELAKSANAAN

Pada CoP15 CBD, Pihak juga akan menerapkan panduan untuk mekanisme keuangan, Global Environment Facility, untuk siklus 
restorasi ke-8-nya. Dalam panduan ini, kami merekomendasikan agar Pihak: 

• Menyertakan hasil yang menunjukkan tingkat dan integritas terkini dari ekosistem terumbu karang yang dipertahankan, sembari 
meningkatkan ketahanan jangka panjang untuk komunitas pesisir;

• Secara tersurat mengidentifikasi aksi yang mendesak, ramah iklim, dan terbukti yang secara komprehensif memetakan ancaman 
terhadap terumbu karang, dan menggabungkan berbagai upaya ini untuk memastikan agar sesuai dengan upaya Global Fund for 
Coral Reef untuk Melindungi, Memulihkan, Melestarikan dan Mentransformasi ekosistem terumbu karang.

• Mengutamakan pembangunan kapasitas untuk memonitor status ekosistem terumbu karang secara efektif, dengan tujuan untuk 
memastikan keberhasilan intervensi, menginformasikan manajemen adaptif dan mendukung pelaporan nasional.

• Menjadikan konservasi ekosistem terumbu karang sebagai sebuah solusi alami untuk perubahan iklim, mis. mitigasi bencana 
alam, untuk disertakan dalam kebijakan keanekaragaman hayati dan iklim nasional

 
WCS memiliki rekomendasi yang lebih terperinci untuk masalah ini, dan dengan senang hati akan membagikannya kepada para Pihak 
ini. 

Tutupan & komposisi karang hidup
Tutupan karang hidup disetujui oleh Pihak CBD dan Kemitraan Indikator 
Keanekaragaman Hayati. WCS dan para mitra memonitor tutupan karang hidup, dan 
sains menunjukkan bahwa terumbu membutuhkan sedikitnya 10% tutupan karang hidup 
untuk pertumbuhan terumbu, dan ambang batas pencegahan sebesar sekitar ~30-50% 
karang hidup untuk mengamankan target keanekaragaman hayati dan perikanan.

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

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