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prakata
Penggunaan Panduan Lapangan
Proyek lapangan yang menggunakan praktik terbaik Perjanjian Konservasi Laut (MCA) dapat didekati minimal dengan
dua cara khas: 1) meluncurkan sebuah proyek baru secara eksplisit dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip MCA (atau
prinsip serupa), biasanya secara umum teridentifikasi sendiri seperti itu; atau 2) melakukan penilaian terhadap proyek saat
ini yang berguna secara langsung bagi pemegang hak guna menentukan apakah dan bagaimanakah satu atau lebih praktik
terbaik MCA dapat diintegrasikan ke dalam proyek guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Praktisi dapat
menggunakan Panduan Lapangan MCA dengan salah satu pendekatan tersebut, dan ketika menggunakan Panduan
Lapangan tersebut untuk melakukan penilaian terhadap proyek yang ada, mungkin mendapati bahwa perubahan kecil
terhadap perjanjian yang ada akan membawa pada jaminan yang signifikan terhadap umur proyek.
Panduan Lapangan MCA memiliki dua tujuan utama:
1. Untuk membawa praktisi melewati proses investigasi, negosiasi, desain, dan implementasi dari praktik terbaik
MCA di lokasi lapangan; dan
2. Menyediakan kerangka bagi pembuat kebijakan dan analis untuk menilai, membuat, dan mendukung peluang untuk
penerapanpraktik terbaik MCA di area geografis dan yurisdiksi yang luas, seperti area seantero bangsa atau banyak
bangsa.
Panduan Lapangan tidak dimaksudkan untuk menghalangi penggunaan dokumen panduan lainnya atau proses
organisasi internal untuk mengevaluasi taktik konservasi. Dengan demikian, Panduan Lapangan MCA dapat
digunakan sebagai sumber daya yang berdiri sendiri atau digunakan secara bersamaan dengan dokumen panduan
lainnya. Kami mengusulkan praktisi agar membaca Panduan Lapangan secara keseluruhan sebelum meluncurkan
proyek MCA.

Perbaikan pada Versi 2 Panduan Lapangan
Terdapat banyak perbaikan pada Versi 2 Panduan Lapangan. Sebagian besar perbaikan ini memasukkan pelajaran yang
dipetik dari analisis kelayakan yang dilakukan antara tahun 2009 dan 2012. Secara signifikan, definisi MCA terus
dipertajam, dan pada pernyataan definisinya yang terakhir MCA telah direstrukturisasi guna menekankan hal yang sangat
utama, yaitu mekanisme kontrak, tujuan konservasi, dan pemegang hak. Dan setelah secara mendalam menjelaskan
tentang MCA, Panduan Lapangan kini menyediakan informasi lebih lanjut tentang dasar pertimbangan dan kegunaan
MCA di dalam Pendahuluan.
Restrukturisasi definisi MCA tersebut disertai dengan restrukturisasi dan perbaikan substantif terhadap sub-langkah
dalam Analisis Kelayakan Fase 1. Kendati proses dan substansinya mirip dengan sub-langkah awal, sub-langkah revisi
dalam Fase I kini selaras dengan tujuh unsur utama dalam definisi MCA. Definisi MCA dan analisis kelayakan Fase I
kini saling menguatkan satu sama lain.
Detail tambahan telah dimasukkan ke Fase 3 dan Fase 4 dalam Panduan Lapangan. Detail ini akan memberikan
pemahaman yang lebih menyeluruh kepada praktisi mengenai persoalan, proses, dan aktivitas yang harus
dipertimbangkan ketika mengimplementasikan MCA. Terakhir, karena Versi 2 dari Panduan Lapangan ini mengalami
penambahan isi, sebagian besar gambar dan studi kasus telah dihilangkan. Masih banyak gambar ilustrasi dan studi
kasus yang dapat diakses melalui Alat Bantu MCA.
Terakhir, sejumlah lembar kerja terstandardisasi dapat ditemukan di Lampiran 1. Lembar kerja tersebut didesain untuk
membantu praktisi mengorganisasikan pemikiran dan informasi mereka saat melalui fase-fase dalam Panduan
Lapangan.
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ucapan terima kasih
Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut: Mengintegrasikan Perjanjian Insentif Berbasis
Hak ke dalam Upaya Konservasi Lautdan Pesisir (selanjutnya disebut Panduan Lapangan MCA atau Panduan
Lapangan) yang mencerminkan gabungan pengalaman dari berbagai perusahaan, organisasi, dan dinas dari
seluruh dunia. Kami sangat berterima kasih kepada 26 kelompok berbedayang telah diajak berdialog untuk
publikasi awal panduan ini pada tahun 2009, dan ucapan terima khusus dan penghargaan kepada Conservation
International (CI). Versi awal tahun 2009 dari Panduan Lapangan ini (Versi 1) berfungsi menyelaraskan
pendekatan yang digunakan oleh The Nature Conservancy (TNC) dan CI dalam menilai, menegosiasikan,
mendesain, dan mengimplementasikan perjanjiankonservasi. Dengan demikian, sejumlah proses dan substansi
yang didapati dalam versi awal panduan ini dikaitkan secara langsung denganCI; banyak dari informasi ini yang
dipertahankan dalam bentuk asli atau pemutakhirannya dalam Versi 2 dari panduan ini.
Lebih dari 100 kelompok tambahan terlibat dalam wawancara, kunjungan lokasi, dan lokakarya sebagai
bagian dari analisis formal MCA yang dilaksanakan TNC dari tahun 2009 hingga 2012 in Segitiga Terumbu
Karang (Coral Triangle), Teluk California, dan Eastern Tropical Pacific. Perusahaan, organisasi dan dinas
yang terlibat dalam analisis membantu mengidentifikasi gagasan, proyek, dan pengalaman baru yang
membawa pada peningkatan ke Versi 2 dari Panduan Lapangan ini. Karena peningkatan yang sangat
signifikan pada daftar para kontributor langsung maupun tidak langsung, maka tidak praktis jika semuanya
dicantumkan di sini. Namun begitu, seluruh kontributor telah diidentifikasi di seluruh alat bantu online,
Perjanjian Konservasi Laut – Alat Bantu Praktisi (selanjutnya disebut sebagai Alat Bantu MCA).1

1

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Lihat: http://www.mcatoolkit.org

American Society for Testing and Materials
Big International Non-governmental Organization
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pendahuluan
Panduan Lapangan MCA didesain untuk membantu praktisi menilai, mengembangkan, dan mengimplementasikan
Perjanjian Konservasi Laut (MCA). Sebelum peluncuran proyek MCA, praktisi harus memiliki pemahaman yang kuat
tentang apa itu MCA. Praktisi juga harus memahami cara-cara di mana unsur dan variabel yang terkait dengan MCA
dapat dicampur dan disandingkan untuk memenuhi kondisi spesifik proyek.

Apakah Perjanjian Konservasi Laut itu?
MCA didefinisikan sebagai:
Setiap pengaturan kontrak formal atau informal yang bertujuan meraih tujuan konservasi laut atau pesisir di mana satu
pihak atau lebih (biasanya pemegang hak) secara sukarela berkomitmen untuk mengambil tindakan tertentu, menahan diri
dari tindakan tertentu, atau mengalihkan hak dan tanggung jawab tertentu sebagai imbalan kepada satu pihak atau lebih
(biasanya lembaga yang berorientasi konservasi 3) yang secara sukarela berkomitmen untuk memberikan insentif ekonomi
nyata (langsung atau tidak langsung).4
Definisi MCA di atas memiliki tujuh unsur khas, yang meliputi:
1. setiap pengaturan kontrak formal atau informal yang
2. bertujuan meraih tujuan konservasi laut atau pesisir di mana
3. satu pihak atau lebih (biasanya pemegang hak)
4. secara sukarela berkomitmen untuk
- melakukan tindakan tertentu,
- menahan diri dari tindakan tertentu, atau
- mengalihkan hak dan tanggung jawab tertentu
5. sebagai imbalan kepada
6. satu pihak atau lebih (biasanya lembaga berorientasi konservasi)
7. yang secara sukarela berkomitmen untuk memberikan insentif ekonomi nyata (langsung atau tidak langsung).
Ketujuh unsur ini tidak hanya membentuk definisi MCA, tapi juga mengukuhkan sub-langkah revisi di dalam Analisis
Kelayakan Fase 1Panduan Lapangan, sehingga menetapkan kondisi yang memungkinkan bagi MCA. Dalam masingmasing dari ketujuh unsur tersebut terdapatbeberapa variabel yang dapat dicampur dan disandingkan guna memenuhi
kebutuhan tertentu dari beragam lembaga pelaksana dalam berbagai upaya konservasi laut dan pesisir. Tabel 1
mengidentifikasi unsur dan variabel utama MCA, yang dapat diperiksa secara detail di seluruh Panduan Lapangan.
Satu persoalan membingungkan terkait MCA adalah upaya spesifik program dan proyek yang ada saat ini yang
kemungkinan masuk dalam definisi MCA sering dinamakan berbeda-beda oleh organisasi lain. Sebagai contoh, upaya
program berikut ini semuanya sangat mirip dan kurang lebih memenuhi definisi MCA:
•
•
•
•

Conservation Agreements (atau CAs) yang dipimpin olehConservation International (CI);
Payments for Marine Ecosystem Services (atau MPES) yang dipimpin oleh Forest Trends;
Translinks yang dipimpin oleh Wildlife Conservation Society (WCS); dan sekadar
Agreements (Perjanjian) yang dipimpin oleh Seacology.

Keberadaan dan kegunaan dari beragam istilah berbeda ini, yang pada dasarnya bermakna sama, sering menyulitkan dan
membingungkan bagi praktisi konservasi. Untuk itu, akan lebih baik bagi praktisi untuk memahami persamaan dan
perbedaan antara istilah tersebut, dan secara tepat mengidentifikasi serta mengapresiasi perspektif dari khalayak targetnya
sendiri untuk beragam upaya penjangkauan, lalu kemudian menentukan istilah yang mungkin, atau mungkin tidak, cocok
dengan khalayaknya. Dalam beberapa kasus, tidak satu pun dari istilah tersebut yang cocok dengan khalayak target;
sehingga dengan begitu perlu digunakan istilah baru atau berbeda.

3

Untuk tujuan Panduan Lapangan MCA ini, sebuah lembaga mencakup orang (atau keluarga), perusahaan, badan pemerintah, LSM, atau kelompok
terorganisasi.
4 Definisi MCA menggambarkan apa itu MCA, tapi tidak meliputi semua praktik terbaik yang terdapat di dalamnya, seperti pemantauan, sanksi, dan
pengelolaan adaptif. Sebuah proyek secara teknis dapat mengimplementasikan sebuah MCA, tapi tidak mencakup semua praktik terbaik sebagaimana
yang digambarkan dalam Panduan Lapangan ini.
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Tabel 1: Unsur dan Variabel Perjanjian Konservasi Laut
1) Mekanisme
Perjanjian *
Formal:
•Perjanjian
Penjualan & Pembelian
•Sewa Guna
•Lisensi
•Surat Izin
•Konsesi
•Hak Guna
•Kontrak
Informal:
•Jabat Tangan
•Surat
•Nota Kesepahaman
•Nota Perjanjian
•Perjanjian Kerja Sama
•Perjanjian Ko-manajemen
•Pemahaman
Verbal

2) Tujuan
Konservasi **
•Merestorasi&
melindungi
terumbu
•Memulihkan &
mengelola perikanan
secara
berkesinambungan
•Melindungi garis pantai
•Melakukan
konservasi
keanekaragaman
hayati
•Melestarikan lokasi
kultural
•Mengedepankanp
ariwisata
berkelanjutan

3) Pemegang hak ***
Pemilik, Pengelola
atauPengguna:
•Dinas pemerintah
•Individusecarapri
badi
dankeluarga
•Masyarakat
terorganisasiatau
kelompok pengguna
•Perusahaan

4) Komitmen
Konservasi ****
Mengambil tindakan:
•Mempatroli area
•Merestorasi habitat
•Mengembangkan rencana
pengelolaan

6) Lembaga
Konservasi ***
•LSM
•Perusahaan
•Pemerintah
•Kelompok
masyarak
at

Menahan diri dari tindakan:
•Menghentikan penangkapan
ikan
•Menghentikan penggunaan
peralatan yang merusak
•Menghentikan panen penyu

7) Insentif
Ekonomi ****
•Uang tunai
•Hibah
•Lapangan kerja
•Layanan Sosial
•Infrastruktur
•Pelatihan
•Persediaan
•Peralatan

Mengalihkan hak/
tanggung jawab:
•Hak pengelolaan
•Hak pariwisata
•Hak penangkapan ikan
5)
5) Imbalan
Imbalan

* Bisa jadi merupakan istilah yang terdefinisi atau tidak terdefinisi; bisa jadi dalam jangka panjang (di atas 10 tahun) atau jangka pendek (kurang dari 10 tahun).
** Menetapkan hasil proyek yang diinginkan.
*** Menetapkan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.
**** Menetapkan jaminan manfaat proyek bagi kedua belah pihak.

Yang semakin membingungkan dari banyak upaya program sebagaimana yang diidentifikasi di atas di mana beragam
istilah digunakan untuk menggambarkan hal serupa, banyak praktisi yang bertanggung jawab dalam
mengimplementasikan proyek lapangan yang sesuai dengan definisi MCA tetapi tidak mengidentifikasi atau
menggambarkan proyeknya seperti itu. Banyak praktisi yang sukses bekerja di lokasi lapangan, namun terpisah dari
upaya program global yang terkait dengan MCA. Dalam tataran yang lebih besar, tidak ada yang salah atau merugikan
dengan apa yang dilakukan dalam proyek-proyek lapangan itu; praktisi tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sebagai
yang berafiliasi dengan satu atau upaya program atau lebih yang terkait MCA. Namun begitu, ada harapan agar proyek
lapangan tersebut dan lainnya memiliki kesempatan untuk belajar dari atau mendapatkan manfaat dari upaya program
kolektif. Selain itu, menyadari bahwa proyek lapangan tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya yang
konsisten secara tematis meningkatkan potensi untuk memberi dampak pada perubahan kebijakan, menarik sumber
keuangan, mengkataliskan replikasi, dan perluasan.

Apakah hubungan antara MCA dan MPA?
Banyak pertanyaan yang diajukan tentang hubungan antara MCA dan Marine Protected Areas (MPAs), karena dalam
beberapa kasus mereka tampak merupakan suatu hal yang sama. Dalam bentuknya yang paling sederhana, MCA
hanyalah sekadar pengaturan kontrak, sedangkan MPA adalah peruntukan protektif untuk tempat spesifik. Praktik terbaik
MCA menentukan bahwa MCA meliputi imbalan yang menciptakan perjanjian tukar guling (quid pro quo) di mana satu
pihak dalam MCA (pendukung konservasi) setuju untuk melakukan sesuatu (menyediakan insentifekonomi langsung
atau tidak langsung) sebagai imbalan kepada pihak lain dalam MCA (pemegang hak) yang setuju untuk melakukan
sesuatu (komitmen konservasi). Kendati MCA dan MPA secara teknis tidaklah sama, MCA dapat digunakan untuk
menyediakan insentif bagi pemegang hak untuk menetapkan MPA (atau peruntukan serupa berbasis area, seperti taman
laut, area terkelola laut, area pengelolaan perikanan, dan NTZ). Sebagai contoh, pendukung konservasi dapat menjalin
pengaturan kontrak (MCA) dengan badan pemerintah. Menurut pengaturan tersebut, pejuang konservasi dapat
menyetujui untuk menyediakan pendanaan, staf, keahlian, dan sumber daya lain jikabadan pemerintah setuju untuk
menetapkan sebuah area sebagai MPA. Sebagai pengelola area tersebut, badan pemerintah merupakan pemegang hak dan
membuat komitmen untuk memperuntukkan area tersebut sebagai MPA. Sebagai sebagian imbalan atas peruntukkan
tersebut, pejuang konservasi mendatangkan sumber daya yang diperlukan guna membantu pemerintah memulai
pengelolaan dan perlindungan area tersebut, sehingga dengan demikian menyediakan aset bagi pemerintah yang tadinya
tidak dimilikinya. Sementara MCA dapat digunakan untuk membantu memulai dan mengimplementasikan MPA, MCA
juga dapat digunakan antara lain untuk mata pencaharian berkelanjutan, proyek pengembangan masyarakat, peralatan
menangkap ikan alternatif (dengan dampak kecil), riset ilmiah, restorasi karang, dan perlindungan penyu laut.
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Apakah hubungan antara MCA dan Perikanan Berkelanjutan?
Terkait dengan perikanan, MCA sedang dan dapat digunakan untuk menetapkan NTZ, untuk mengubah
peralatan/taktik/area menangkap ikan, dan untuk membeli/memindahkan/menghentikan nelayan. Aktivitas ini dapat
berlangsung dalam berbagai latar, seperti di negara maju dan berkembang serta di dalam dan di luar MPA yang telah
ditetapkan secara resmi. Sejumlah proyek secara resmi melibatkan berbagai tingkat pemerintah sementara yang
lainnyatidak. Sebagian besar (tapi tidak semua) MCA yang terkait dengan perikanan yang ada utamanya menangani mata
pencaharian skala kecil dan penangkapan ikan komersial skala kecil untuk pasar lokal. MCA yang menangani
penangkapan ikan komersial skala besar dengan armada asing atau domestik mulai muncul. Mungkin juga terdapat
sejumlah peluang untuk menggunakan MCA di perdagangan akuarium laut dengan menetapkan hak pengguna dan
memberikan sertifikasi kepada kolektor yang berkeliling di laut, tapi tampaknya hal ini masih jauh untuk
diimplementasikan.

Apakah hubungan antara MCA dan MPES?
Untuk tujuan praktis, dalam sebagian besar kasus, MCAs and Payments for Marine Ecosystem Services (MPES)
merupakan suatu hal yang sama. Ada dua definisi Payments for Ecosystem Services (PES) yang umumnya dijadikan
rujukan.
Wunder (2007) mendefinisikan PES sebagai:
1. suatu perjanjian sukarela dan bersyarat antara
2. minimal satu "penjual" dan
3. satu "pembeli" atas
4. layanan lingkungan yang ditentukan secara jelas—atau penggunaan lahan yang dianggap menghasilkan layanan itu.
Sommerville et al. (2009) mendefinisikan PES sebagai pendekatan yang bertujuan untuk:
1. mengalihkan insentif positif ke penyedia layanan lingkunganyang
2. bersyarat untuk penyediaan layanan tersebut, di mana keberhasilan implementasi didasarkan pada pertimbangan
a) “nilai tambah” dan
b) konteks kelembagaan yang bervariasi.
Dengan definisi PES di atas, minimal terdapat tumpang-tindih yang signifikan antara proyek lapangan MCA dan MPES.
Berdasarkan tumpang-tindih antara definisi MCA dan MPES, yang membedakan keduanya sebagian besar adalah latihan
akademik karenakemungkinan tidak akan ada konsekuensi aktual bila suatu proyek lapangan tertentu ditetapkan menjadi
suatu proyek MCA, proyek MPES, atau keduanya, atau tidak satu pun dari keduanya. Namun begitu, perbedaan teoretis
antara filosofi program MCA dan MPES mungkin dapat berarti bahwa khalayak yang berbeda akan lebih bersikap
menerima kepada salah satunya dibandingkan kepada yang lainnya. Kini kita menyadari bahwa MCA adalah lebih
mengenai seperangkat praktik terbaik yang membantu memberi insentif untuk konservasi. Dengan demikian, itu
bukanlah melulu tentang pertanyaan ya atu tidak dalam menentukan jika suatu proyek tertentu adalah MCA atau bukan,
melainkan lebih mengenai potensi penerapan MCA: Bagaimana praktik terbaik MCA dapat diintegrasikan ke hampir
setiap upaya konservasi terkait laut atau pantai yang ada guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan?
Jika ingin dibuat perbedaan antara pendekatan program ke MCA dan MPES, maka dapat dikatakan bahwa praktik
terbaik MCAtersedia bagi hampir seluruh praktisi konservasi laut dan pesisir, sedangkan pada MPES mungkin hanya
tersedia bagi khalayak target pilihan. Dengan telah ditetapkannya hal ini, hampir semua MCA (jika bukan semuanya)
berguna bagi pemegang hak guna memastikan bahwa layanan ekosistem dipelihara atau ditingkatkan (terlepas
dilakukannya secara eksplisit atau tidak), yang merupakan hal paling mendasar. Menimbang hal tersebut, sebuah daftar
layanan ekosistem diberikan pada Tabel 8 yang dapat membantu mengartikulasikan tujuan konservasi MCA.

Apakah peran dari MCA?
Kendati definisi MCA kemungkinan akan terus berkembang, pada beberapa tahun terakhir terlihat bahwa MCA bukanlah
strategi konservasi yang begitu baru dan berbeda dengan ceruk (niche) spesifik, melainkan lebih kepada serangkaian
praktik terbaik untuk secara menyeluruh mengintegrasikan perjanjian insentif berbasis hak ke dalam berbagai upaya
konservasi dan pengelolaan laut dan pesisir. Kami sampai pada kesimpulan ini setelah mendapati bahwa banyak, jika
bukan sebagian besar, upaya konservasi laut dan pesisir meliputi atau dengan mudah meliputi: 1) Semacam perjanjian
formal atau informal antara pihak-pihak dalam proyek; 2) hasil konservasi; 3) minimal satu pemegang hak;4) tindakan
yang diperlukan dari pemegang hak; 5) lembaga konservasi; dan 6) pendanaan dan aset proyek. Namun begitu yang
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hilang dari proyek-proyek ini adalah: 1) kejelasan tujuan konservasi; 2) persyaratan pengeluaran pendanaan dan
pengiriman aset; dan3) artikulasi insentif pemegang hak dalam hal ekonomi.
Peningkatan pemahaman mengenai MCA ini membetulkan miskonsepsi umum yang menyatakan bahwa MCA adalah
sesuatu yang baru dan bahwa upaya konservasi jika bukan merupakan proyek MCA maka adalah jenis proyek lainnya.
Pada kenyataannya, MCA adalah mekanisme perjanjian yang dapat menetapkan ekspekstasi guling tikar (quid pro quo)
untuk hampir setiap jenis intervensi konservasi laut dan pesisir. Dalam hal ini, MCA membantu memberikan insentif
kepada pemegang hak untuk menggunakan hak kepemilikan, pengelolaan, atau penggunaan mereka atas area, sumber
daya, atau aktivitas dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan. Dalam banyak kasus, MCA memberikan dorongan
kepada pemegang hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan,
di mana tadinya tidak mereka miliki.
MCA sendiri bukanlah merupakan jenis intervensi konservasi spesifik. Sekadar menyebut sebuah proyek sebagai MCA
biasanya tidaklah membantu dalam menggambarkan mengenai apakah intervensi konservasi proyek spesifik tersebut.
Praktik terbaik MCA dapat diterapkan ke berbagai proyek substantif yang sangat beragam seraya melibatkan berbagai
pendukung konservasi, pemegang hak, insentif ekonomi, dan komitmen konservasi. MCA telah dan dapat digunakan
sebagai mekanisme yang berdiri sendiri guna menetapkan berbagai jenis area yang dilindungi dan dikelola, zona larang
ambil, inisiatif perikanan berkelanjutan, perlindungan penyu laut, dan restorasi habitat. Namun begitu, MCA telah dan
dapat digunakan sebagai mekanisme perjanjian pelengkap dan pendukung pada proyek-proyek yang melibatkan, antara
lain, mata pencaharian alternatif dan pelengkap, perencanaan ruang laut, adaptasi perubahan iklim, pengelolaan zona
pesisir terintegrasi, riset ilmiah, dan pengembangan masyarakat berkelanjutan. Pada akhirnya, bila pemegang hak dan
perjanjian terlibat dalam upaya konservasi laut dan pesisir, praktik terbaik MCA dapat dan kemungkinan harus diterapkan
guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek.

Bagaimana Panduan Lapangan MCA diorganisasikan?
Sebagian besar proyek MCA melibatkan proses legal formal dan proses negosiasi informal, keduanya tergantung pada
jenis dan lokasi proyek. Karena banyaknya variabel yang dapat diterapkan pada MCA, maka adalah tidak mungkin
menggambarkan proses guna menetapkan masing-masing jenis dari MCA spesifik di dalam dokumen ini. Dan sebagai
gantinya, Panduan Lapangan MCA menggambarkan empat fase umum dan beberapa sub-langkah di dalam tiap fase yang
dapat digunakan untuk menyelidiki, menegosiasikan, mendesain, dan mengimplementasikan MCA, dengan mengingat
bahwa ada perbedaan spesifik proyek dan detail yang diperlukan yang tidak diidentifikasi di sini.
Panduan Lapangan MCA terdiri atas:
• Fase 1: Analisis Kelayakan
• Fase 2: Keterlibatan
• Fase 3: Desain Pengaturan Kontrak
• Fase 4: Implementasi
Setiap fase Panduan Lapangan memiliki beberapa sub-langkah (lihat Tabel 2). Fase dan sub-langkah disajikan dalam
urutan yang dapat diterapkan lebih kurang secara berurutan. Namun, kondisi spesifik proyek mungkin menuntut praktisi
untuk tidak terpaku pada urutan ini dengan melaksanakan beberapa aktivitas sebelum aktivitas lainnya atau dengan
kembali ke aktivitas yang sudah diselesaikan tapi memerlukan pekerjaan tambahan. Penerapan panduan lapangan yang
tidak berurutan dan berulang pada fase dan sub-langkah Panduan Lapangan ini cenderung lebih umum terjadi. Setelah
setiap fase dan pada sebagian besar sub-langkah Fase 1, terdapat contoh tabel yang dimaksudkan untuk membantu praktisi
membayangkan bagaimana hasil temuan dapat dirangkum. Lembar kerja rangkuman kosong untuk fase dan sub-langkah
dapat ditemukan di Lampiran 1. Lembar kerja yang sama ini dapat diunduh dalam format PDF dan Word dari Alat Bantu
MCA (lihat di bawah ini).
Bahan yang disajikan dalam Panduan Lapangan didukung dengan informasi dalam volume besar, termasuk profil dan
analisis spesifik negara, dan disusun dalam sumber daya pendamping online-nya, Perjanjian Konservasi Laut – Alat
Bantu Praktisi.5 Praktisi mungkin paling tertarik dengan studi kasus proyek lapangan yang disajikan di dalam alat bantu;
tersedia lebih dari 20 contoh MCA dari seluruh dunia. Di sepanjang proses tersebut, kami mendorong praktisi untuk
menggunakan Panduan Lapangan ini secara adaptif, mengakses informasi online dari Alat Bantu MCA, dan menjangkau
pihak lain dalam komunitas konservasi laut, melalui jaringan internal atau eksternal atau melalui Alat Bantu MCA,
untuk belajar dari dan berkontribusi pada pengalaman pihak lain.
Bagian utama dari Panduan Lapangan ini disajikan di sini dan di Lampiran 1, yang berisikan lembar kerja kosong.
Dengan telah dirampungkannya Versi 2 dari Panduan Lapangan ini, kami mengharapkan akan ada penerbitan
5

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Panduan Cepat MCA Singkatan dan minimal tiga lampiran terpisah tambahan:
• Lampiran 2: Pertanyaan MCA Dasar, Mitos dan Definisi
• Lampiran 3: Studi Kasus dan Pencatatan Proyek Lapangan MCA
• Lampiran 4: Analisis MCA Negara dan Negara Bagian A.S.

Tabel 2: Daftar Centang Panduan Lapangan MCA
Fase 1: Analisis Kelayakan
1.1 Pengaturan Kontrak
1.2 Tujuan konservasi
1.3 Pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya
1.4 Komitmen konservasi
1.5 Opsi imbalan
1.6 Lembaga berorientasi konservasi
1.7 Insentif ekonomi dan biaya MCA lainnya
1.8 Pelaporan
Fase 2: Keterlibatan Pemangku Kepentingan
2.1. Pemilihan Tim
2.2. Pengembangan Rencana
2.3. Pertukaran ide
2.4. Verifikasi perjanjian
Fase 3: Desain Pengaturan Kontrak
3.1 Kerangka hukum
3.2 Tujuan konservasi
3.3 Peran dan tanggung jawab para pihak
3.4 Tindakan dan komitmen konservasi
3.5 Durasi pengaturan kontrak
3.6 Paket dan imbalan insentif ekonomi
3.7 Pemantauan biologis dan sosio-ekonomis
3.8 Pemantauan dan penegakan kepatuhan
3.9 Surat izin wajib
3.10 Tindakan final
Fase 4: Implementasi
4.1 Administrasi
4.2 Penjangkauan
4.3 Pendanaan
4.4 Mata pencaharian
4.5 Pemantauan dan Penegakan Kepatuhan
4.6 Ilmu pengetahuan
4.7 Penggunaan publik
4.8 Manajemen habitat
4.9 Perencanaan
4.10 Pengembangan masyarakat
4.11 Pemeliharaan
4.12 Aktivitas Lainnya
4.13 Penyelesaian
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Siapa yang seharusnya menggunakan Panduan Lapangan MCA?
Panduan Lapangan MCA dapat digunakan oleh pendukung konservasi dan pemegang hak guna menilai, memulai,
mengkaji, dan mengimplementasikan MCA di lokasi lapangan atau pada skala yang lebih besar. Pendukung konservasi
bisa jadi merupakan, tapi tidak terbatas pada, lembaga pemerintah, LSM, perusahaan ramah lingkungan, dan bahkan
individu secara pribadi serta kelompok masyarakat. Pemegang hak (secara bersama-sama adalah pemilik, pengelola, dan
pengguna area dan sumber daya laut dan pesisir) bisa jadi merupakan, tapi tidak terbatas pada, individu secara pribadi dan
keluarga, masyarakat lokal, pengguna dan kelompok masyarakat, serta lembaga pemerintah. Entitas mana sebenarnya
yang menilai, memulai, mengkaji dan mengimplementasikan MCA adalah spesifik proyek.
Panduan Lapangan ini dikembangkan dengan menggunakan informasi dan studi kasus dari negara berkembang, negara
berkekuatan ekonomi baru, dan negara maju, jadidengan demikian, tepat untuk digunakan di ketiga latar ini. Panduan
Lapangan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh praktisi konservasi dan pemegang hak yang memahami teori dasar dan
kerangka MCA. Mengingat hal tersebut, Panduan Lapangan ini tidak memberikan informasi latar belakang dan
kontekstual terperinci tentang MCA, dan tidak pula memberikan informasi yang ekstensif tentang biologi laut dan pesisir.
Untuk informasi lebih terperinci tentang MCA, pembaca harus membaca Alat Bantu MCA secara online.6
Lembaga mana yang secara hukum harus mengevaluasi, menyetujui, dan mengimplementasikan MCA bergantung dari
kerangka hukum spesifik yang menjadi dasar ditetapkannya MCA. Minimal pendukung konservasi dan pemegang hak
harus mengevaluasi dan menyetujui MCA. Namun begitu, biasanya tidak ada salahnya bila beberapa badan pemerintah,
termasuk dari berbagai tingkat pemerintahan, dan anggota masyarakat lokal disertakan di dalam proses MCA kendati hal
tersebut tidak diwajibkan secara hukum. Pada akhirnya, MCA yang dikaji dan diterima oleh seluruh pemangku
kepentingan langsung dan tidak langsung sebelum implementasinya berkemungkinan untuk mendapatkan dukungan
jangka panjang dan implementasi proyek yang lebih mudah dan lebih sukses.
Ketika masyarakat atau pemerintah lokal menjadi pendukung konservasi atau pemegang hak untuk MCA tertentu, maka
mereka akan memiliki peran langsung dalam evaluasi, pengembangan, dan persetujuan MCA. Jika masyarakat atau
pemerintah lokal yang memulai MCA, maka mereka akan berkemungkinan mengambil posisi memimpin dalam proses
evaluasi, pengembangan dan persetujuan. Jika pihak lain yang memulai MCA, makamasyarakat dan pemerintah lokal
akan menjadi penerima informasi dan permintaan terkait dengan MCA. Jika masyarakat atau pemerintah lokal tidak
terlibat secara langsung dalam suatu MCA tertentu, tapi mungkin terdampak oleh implementasi MCA tersebut, maka
praktik terbaik menentukan bahwa mereka diajak berdialog dan diberi kesempatan untuk memberi masukan pada beberapa
kesempatan selama proses evaluasi danpengembangan.
Satu lembaga pemerintah atau lebih mungkin juga terlibat secara langsung dalam MCA sebagai pendukung konservasi
atau sebagai pemegang hak.Jika demikian, lembaga pemerintah ini mungkin memikul tanggung jawab untuk menilai,
mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek MCA. Jika lembaga pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam
suatu proyek MCA, lembaga pemerintah tersebut mungkin masih memiliki peran pengawasan guna memastikan bahwa
para pihak dalam perjanjian memperlakukan satu sama lain secara adil, telah mengidentifikasi dan memperhitungkan
seluruh persoalan dan kebutuhan yang diperlukan, dan secara umum bertindak sesuai hukum.

Mengapa praktisi harus menerapkan praktik terbaik MCA?
Praktik terbaik MCA menjadikan konservasi keanekaragaman hayati sebagai pilihan yang layak bagi pemegang hak yang
menyediakan manfaat ekonomi nyata sebagai imbalan atas konservasi efektif untuk area, spesies, dan proses ekosistem
prioritas tinggi. Karena insentif ekonomi disediakan bagi pemegang hak dan karena jaminan perjanjian tukar guling (quid
pro quo) mengikat seluruh pihak pada komitmen mereka, keberhasilan proyek adalah lebih pasti ketika praktik terbaik
MCA diterapkan untuk upaya konservasi laut dan pesisir.
Dari perspektif pejuang konservasi, MCA yang terstruktur secara tepat menyediakan:
1. Kepentingan yang dapat dipertahankan secara hukum;
2. Kedudukan langsung pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan masyarakat; dan
3. Tanggung jawab langsung dalam meraih tujuan konservasi.
Dari perspektif pemegang hak, MCA menyediakan:
1. Insentif ekonomi;
2. Bantuan teknis dan kapasitas; dan
3. Jaminan bahwa pendukung konservasi berkomitmen terhadap keberhasilan proyek dalam jangka panjang.
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Manfaat di atas membantu pemegang hak melindungi dan mengelola aset mereka, sesuatu yang ingin mereka lakukan,
tapi mereka tidak memiliki sumber daya, kapasitas, atau pengetahuan yang diperlukan.
Dalam beberapa kasus, penerapan praktik terbaik MCA mungkin tidak tepat dari perspektif seorang pejuang konservasi,
termasuk ketika:
1. Pejuang konservasi tidak mampu atau bersedia menjalin atau mengimplementasikan MCA;
2. Kerangka hukum tidak mendukung MCA; dan/atau
3. Pendanaan tidak tersedia untuk mendukung dan mempertahankan MCA.
Selain itu ada juga kondisi di mana MCA mungkin tidak dapat diterapkan dari perspektif pemegang hak. Dua hal yang
paling jelas adalah ketika:
1.
2.

Hak terhadap area, sumber daya, atau aktivitas yang diidentifikasi tidak dapat diidentifikasi dan/atau diberikan; dan
Pemegang hak tidak terorganisasi, andal, dan/atau bersedia menjalin MCA.

Apa dampak negatif dan positif dari MCA?
Secara teori, MCA didasarkan pada persetujuan semua pihak yang terlibat langsung dalam proyek terhadap syarat dan
ketentuan yang ditentukan dalamMCA. Karena MCA bersifat sukarela, tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa
mengikuti syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam MCA. Setiap dampak negatif terkait dengan MCA, nyata atau
yang dirasakan, idealnya harus diidentifikasi dan dipecahkan sebelum menetapkan dan mengimplementasikan MCA.
Inilah yang dimaksud dengan tukar guling (quid pro quo) pada MCA. Jika pemegang hak terdampak secara negatif
karena mereka setuju untuk melepaskan sejumlah hak, maka pendukung konservasi harus menawarkan insentif ekonomi
yang mengimbangi dampak tersebut. Jika pendukung konservasi tidak memberikan penawaran tersebut, maka tidak ada
insentif bagi pemegang hak untuk melepaskan hak. Untuk itu, seluruh paket insentif ekonomi langsung dan tidak
langsung yang disediakan oleh pendukung konservasi harus meniadakan seluruh dampak langsung dan tidak langsung
yang dialami oleh pemegang hak dan pemangku kepentingan sah lainnya (dengan mempertimbangkan faktor langsung
dan tidak langsung yang memberi dampak pada penilaian; lihat Sub-langkah 1.7).
Namun begitu, mungkin terdapat dampak negatif yang dialami non-pemegang hak dan pihak lainnya yang bukan
merupakan pihak dalam perjanjian. Dampak tersebut harus diidentifikasi dan ditangani dengan beberapa cara melalui
proses negosiasi MCA. Sebagai contoh, jika anggota masyarakat tidak lagi dapat melakukan sesuatu yang tadinya dapat
mereka lakukan (karena pemegang hak memperbolehkannya), maka idealnya MCA akan mengidentifikasi manfaat
(seperti pusat masyarakat, layanan medis, buku sekolah, atau generator masyarakat) yang akan diterima seluruh
masyarakat sebagai bagian dari MCA. Dampak negatif mungkin juga dialami oleh orang yang melakukan aktivitas yang
sebelumnya tidak disetujui oleh pemegang hak. Dalam kasus ini, aktivitas tersebut mungkin ilegal. Kendati orang yang
sebelumnya melakukan aktivitas ilegal (seperti menangkap ikan di area terlarang) mungkin mengalami dampak negatif,
biasanya tidak ada insentif ganti rugi bagi mereka karena aktivitas yang kini dilarang buat mereka tersebut memang tidak
diperbolehkan dari awal.
Banyak dampak positif yang dapat diperoleh dari MCA, yang pertama adalah keberhasilan mewujudkan tujuan
konservasi proyek, yang kemungkinannya dalam bentuk sumber daya kultural/spiritual dan alami yang ditingkatkan dan
dilindungi (mis., lebih banyak ikan – semuapemegang hak dan anggota masyarakat lazimnya diharapkan mendapat
manfaat dari keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua adalah insentif ekonomi langsung dan tidak langsung
yang disediakan oleh pendukung konservasi bagi pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari
MCA. Menurut MCA yang terstruktur secara tepat, ketika pemegang hak memenuhi komitmen konservasi mereka,
maka pendukung konservasi memberikan semacam insentif ekonomi. Kemungkinan insentif yang diberikan menurut
MCA harusdisepakati saat proses negosiasi MCA. Kemungkinan insentif meliputi, tapi tidak terbatas pada: transportasi
umum; listrik untuk gedung publik; bahan bakar untuk perahu dan generator; infrastruktur masyarakat, kendaraan, dan
peralatan; pendidikan dan pelatihan; makanan dan pasokan untuk acara khusus; lapangan kerja; pertukaran peralatan
alternatif; perlindungan area laut dari pengguna luar; pendirian pasar untuk barang-barang lokal; utilitas publik lainnya;
pembayaran tunai langsung; hibah; dan mata pencaharian.
Banyak MCA proyek yang akan membutuhkan penerimaan dan dukungan masyarakat luas untuk meraih kesuksesan
jangka panjang. Semakin awal penerimaan dan dukungan masyarakat dapat diperoleh, maka akan semakin mungkin bagi
proyek untuk berhasil. Insentif yang membuat diperolehnya dukungan masyarakat terhadap proyek MCA adalah insentif
yang secara transparan disediakan untuk masyarakat atau kelompok secara keseluruhan, yang secara jelas merupakan
hasilkontribusi masyarakat/kelompok terhadap pencapaian tujuan proyek MCA. Insentif dukungan masyarakat sifatnya
dapat terus-menerus atau satu kali saja, tapi yang paling baik adalah disediakan selama masa proyek MCA.
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Ada pertanyaan yang telah mengemuka tentang proyek MCA di mana tampaknya hanya segelintir pemilik tanah terpilih
yang menerima manfaatnya. Lazimnya tidaklah seperti itu. Sekalipun ketika proyek MCA hanya melibatkan pemegang
hak tunggal, seperti pemilik tanah, biasanya terdapat manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat yang
diberikan sebagai bagian dari proyek MCA. Satu permasalahan yang dihadapi dalam proyek MCAadalah bahwa anggota
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tidak mengaitkan manfaat yang mereka terima sebagai sesuatu yang
berasal dari proyek MCA. Dengan demikian, mereka menikmati manfaatnya (tanpa mengetahui mengapa mereka
menerimanya atau dari mana asalnya), tapi masih tetap merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari MCA. Itu
adalah tugas dari pendukung konservasi dan pemegang hak untuk memastikan bahwa anggota masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya memahami mengapa dan bagaimana mereka akan menerima manfaat sebagai bagian dari
proyek.
Dalam beberapa situasi unik hanya satu pemegang hak spesifik yang mendapatkan manfaat dari proyek MCA, sebagai
contoh ketika pendukung konservasi membeli surat izin penangkapan ikan dari seorang nelayan individual. Dalam
situasi tersebut, anggota masyarakat mestinya minimal mendapatkan manfaat dari pencapaian tujuan konservasi
proyek tersebut.

Apakah pelatihan mengenai MCA tersedia?
TNC, CI, dan Conservation and Community Investment Forum (CCIF) sesekali telah menyelenggarakan dan mungkin
akan terus menyelenggarakan pertemuan dan lokakarya pelatihan (baik dalam kemitraan maupun sendiri) tentang praktik
terkait MCA. Sejak pencetakan ini, belum ada diketahui kelas atau lokakarya pelatihan yang terjadwal secara rutin tentang
MCA atau MPES, kendati dapat dibuat permintaan terhadap TNC dan CI. Selain itu, konsultasi tingkat tinggi mengenai
proyek tersedia melalui TNC dan CI.7 Sebuah katalog mengenai pertemuan dan lokakarya yang lalu terkait MCA, yang
meliputi presentasi dan bahan, dapat diakses melalui Alat Bantu MCA di bagian Sumber Daya.8
Katoomba Group memiliki inisiatif pelatihan PES yang menyediakan panduan bagi pelatih (meliputi ikhtisar program,
presentasi PowerPoint, dan sumber daya ilustratif mengenai pasar ekosistem) guna membantu menciptakan sesi pelatihan.9
Katoomba Group juga secara potensial dapat mengembangkan dan menyediakan pelatihan PES terkustomisasi sesuai
permintaan. Terkait dengan pekerjaan Katoomba Group adalah upaya yang dilakukan oleh Forest Trends. Forest Trends
telah menyelenggarakan beberapa pertemuan yang lebih terjadwal secara rutin mengenai MPES, tapi ini bukan lokakarya
pelatihan dengan sendirinya.

Apakah sumber daya lain mengenai MCA tersedia?
Sumber daya cetak, di samping Panduan Lapangan MCA dan Alat Bantu MCA online yang mungkin
berguna bagi praktisi konservasi meliputi:
• Emerton, L. 2000. Community-based Incentives for Nature Conservation. International Union for Conservation of
Nature. Eastern Africa Regional Office and Economics Unit. 43 pp.10
• Forest Trends and The Katoomba Group. 2010. Payments for Ecosystem Services: Getting Started in Marine and
Coastal Ecosystems: A Primer. Whitmore Group. 80 pp.11
• Huberman, D. 2008. A Gateway to PES: Using Payments for Ecosystem Services for Livelihoods and Landscapes.
Markets and Incentives for Livelihoods and Landscapes Series No. 1, Forest Conservation Programme, International
Union for the Conservation of Nature. 43 pp.12
• Niesten, E. and H. Gjertsen. 2010. Economic Incentives for Marine Conservation. Science and Knowledge
Division, Conservation International, Arlington, Virginia, U.S. 40 pp.13
• Niesten, E. and H. Gjertsen. 2010. Case Studies of Three Economic Incentive Approaches in Marine Conservation.
Science and Knowledge Division, Conservation International, Arlington, Virginia, U.S. 84 pp. 14
• Sommerville, M. M., J. P.G. Jones, and E. J. Milner-Gulland. 2009. A revised conceptual framework for
payments for environmental services. Ecology and Society 14(2): 34. 14 pp.15

Publikasi dan presentasi lainnya terkait MCA dapat diakses melalui bagian Sumber Daya dari Alat Bantu
MCA.16
7

TNC dapat dihubungi di: marine@tnc.org ; CI may be contacted at: eniesten@conservation.org
Lihat: http://www.mcatoolkit.org
9 Lihat: http://www.katoombagroup.org/training/
10 Lihat: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PDF-2000-001.pdf
11 Lihat: http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_2374.pdf
12 Lihat: http://cmsdata.iucn.org/downloads/a_gateway_to_pes_d_huberman.pdf
13 Lihat: http://www.science2action.org/files/s2a/economicincentivesguidebook.pdf
14 Lihat: http://www.science2action.org/files/s2a/economicincentivescasestudies.pdf
15 Lihat: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art34/
16 Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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fase 1: analisis kelayakan
Analisis Kelayakan Fase 1 dari Panduan Lapangan MCA didesain untuk membantu lembaga dalam menentukan apakah
praktik terbaik MCA dapat membantu memenuhi tujuan konservasi laut dan pesisir yang diinginkan untuk lokasi, spesies,
sumber daya, dan/atau layanan ekosistem spesifik. Proses Fase 1 dapat menambahkan kriteria pengambilan keputusan saat
ini yang mungkin sudah dimiliki lembaga atau bisa berdirisendiri bila proses lain tidak tersedia. Kedelapan sub-langkah
dari analisis kelayakan (lihat Tabel 3) harus dianggap sebagai kondisi yang memungkinkan; bila kriteria dan kondisi di
dalam setiap sub-langkah dapat ditangani, maka MCA kemungkinan dapat diterapkan dan tepat. Namun begitu, jika
proyek tidak memenuhi semua atau sebagian besar kriteria atau kondisi sub-langkah, maka MCA mungkin tidak efektif
untuk suatu proyek tertentu. Dalam situasi tersebut, pejuang konservasi dan pemegang hak dapat bekerja sama
meningkatkan kondisi yang memungkinkan sehingga MCA dapat diterapkan di kemudian hari atau mengeksplorasi
strategi berbeda.

Tabel 3: Daftar Centang Analisis Kelayakan
Fase 1: Analisis Kelayakan
1.1 Pengaturan Kontrak
1.2 Tujuan konservasi
1.3 Pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya
1.4 Komitmen konservasi
1.5 Opsi imbalan
1.6 Lembaga berorientasi konservasi
1.7 Insentif ekonomi dan biaya MCA lainnya
1.8 Pelaporan

Ketika mempertimbangkan jika dan bagaimana melakukan pendekatan analisis kelayakan, praktisi harus mengingat bahwa
sub-langkah dalam Fase 1 disajikan di sini dalam urutan yang logis namun umum yang selaras dengan definisi MCA.
Dalam beberapa kasus, praktisi mungkin mendapati bahwa urutan tersebut cocok dengan kondisi spesifik proyek dan oleh
karenanya dapat diterapkan sebagaimana adanya. Namun pada kasus lain, praktisi mungkin mendapati bahwa melakukan
evaluasi terhadap tujuan konservasi, atau pemegang hak, atau insentif ekonomi sebelum kondisi yang memungkinkan
lainnya, adalah tindakan yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhan spesifik proyek mereka. Situasi yang terakhir
tersebut tidaklah aneh dan mestinya tidak menyurutkan semangat praktisi atau membingungkan mereka untuk tetap
melanjutkan analisis kelayakan. Sebagaimana yang diidentifikasi di awal tadi, sejumlah sub-langkah dapat
diimplementasikan secara berurutan sebagaimana adanya, sejumlah lainnya akan dilakukan secara serentak, dan tetap saja
yang lain mungkin masih perulangan. Proses yang diidentifikasi dalam Panduan Lapangan dan dalam sub-langkah
dimaksudkan untuk menjadi kerangka fleksibel yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi spesifik proyek.
Menentukan kelayakan praktik terbaik MCA yang berhasil diterapkan pada spesies, area, aktivitas, atau layanan tertentu
memerlukan pengetahuan mengenai sumber daya dan aktivitas terkait serta konteks nasional atau regionalnya. Meskipun
analisis dapat memiliki beragam bentuk dan dalam banyak kasus mungkin perlu waktu lebih lama dibandingkan perkiraan,
kami mengusulkan minimal dua level kemungkinan analisis kelayakan – awal dan mendalam. Kedua level analisis ini
dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah.
Sebagian besar dari pengetahuan kita saat ini mengenai kelayakan mengenai MCA di sejumlah terbatas negara dan
negara bagian pesisir dan laut AS dapat diakses melalui bagian Analisis Negara dan Negara Bagian dari Alat Bantu MCA
online.17 Banyak dari analisis yang ditemukan di alat bantu tersebut utamanya berfokus pada kerangka hukum dan
kebijakan serta pengelolaan, dan oleh karenanya tidak merupakan analisis komprehensif sebagaimana yang digambarkan
di sini pada Fase 1.

17

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Analisis Awal
Untuk mendapatkan pemahaman awal yang relatif cepat tentang apakah praktik terbaik MCA dapat diterapkan pada
suatu proyek tertentu, kami mengusulkan dilaksanakannya analisis awal. Sebagian besar analisis awal membutuhkan
waktu kurang dari dua pekan untuk diselesaikan. Analisis awal akan membantu menentukan, pada tingkat yang sangat
tinggi, parameter dasar dari situasi tersebut. Jika analisis ini positif, maka salah satu dari dua tindakan berikut dapat
diambil: 1) proyek MCA dapat diluncurkan secara formal; atau 2) analisis kelayakan mendalam (lihat di bawah)
mungkin dapat dilaksanakan. Penentuan apakah proyek MCA akan segera diluncurkan atau analisis kelayakan
tambahan akan dilaksanakan tergantung pada seberapa nyamankah staf lapangan, pengambil keputusan organisasi, dan
penyandang dana dengan informasi yang tersedia dan seurgen apakahkebutuhan konservasi tersebut. Namun begitu,
keputusan untuk menindaklanjuti MCA semata berdasarkan informasi yang diperoleh melalui analisis awal tidak boleh
dilakukan terburu-buru.
Untuk mengindikasikan bahwa praktik terbaik MCA mungkin dapat diterapkan di proyek tertentu, maka analisis awal
tersebut minimal mempertimbangkan keempat unsur yang diidentifikasi di bawah ini.
1) Terdapat minimal satu lembaga konservasi (sebaiknya berbasis lokal) yang mampu merancang, mengawasi, dan
mengimplementasikan proyek MCA. Lembaga pemimpin ini harus mampu melaksanakan aktivitas keterlibatan,
negosiasi, dan tindak lanjut MCA di lapangan, dan mendukung keseluruhan proses dengan keahlian teknis, seperti
manajemen keuangan, pemantauan, dan penggalangan dana. Lembaga pemimpin konservasi mungkin tidak memiliki
semua kapasitas yang diperlukan secara internal, namun harus mampu bermitra dengan pihak lain sesuai kebutuhan.
2) Terdapat minimal satu pemegang hak yang dapat didentifikasi (mis., pemilik, pengelola, atau pengguna) atas tanah,
spesies, sumber daya, aktivitas, atau layanan ekosistem yang ditargetkan untuk konservasi, dan yang dapat bertindak
sebagai rekanan perjanjian yang jelas. Pemegang hak harus relatif stabil, mampu mengambil keputusan yang
memengaruhi hak yang ditargetkan, dan secara umum tertarik dengan potensi hasil konservasi.
3) Tindakan yang diperlukan untuk mengurangi ancaman target konservasi dapat dilakukan oleh pemegang hak atau
lembaga pemimpin konservasi, atau perjanjian dapat memungkinkan rekanan atau pelaksana melakukan tindakan ini.
4) Terdapat beberapa karakteristik menarik lainnya dari lokasi, seperti:
• Lokasi cenderung memiliki skor tinggi pada semua kriteria kelayakan mendalam;
• Proyek menawarkan pengalaman pembelajaran yang bernilai menyangkut MCA (yaitu, proyek akn melibatkan jenis
baru pemegang hak, penyandang dana ataumekanisme legal); atau
• Lokasi menarik dan mudah didanai atau penyandang dana sudah diidentifikasi.

Analisis Mendalam
Untuk proyek MCA yang lolos analisis awal, atau ketika analisis awal dilewatkan, analisis kelayakan formal dan
mendalam mungkin diperlukan atau diinginkan. Kebanyakan informasi yang diperlukan untuk analisis mendalam akan
cenderung diketahui oleh lembaga pemimpin konservasi dan mitranya, namun mungkin diperlukan kerja lapangan dan
studi tambahan. Jika kerja lapangan memerlukan keterlibatan pemegang hak dan pemangku kepentingan potensial lainnya,
sangat penting halnya untuk tidak berekspektasi tentang proyek sebelum diselesaikannya Fase 2: Keterlibatan dan Fase 3:
Desain Perjanjian. Analisis mendalam dimulai di Sub-langkah 1.1, dengan mengidentifikasi mekanisme kontrak potensial.

1.1

PENGATURAN KONTRAK
Sub-langkah 1.1 Hasil

Praktisi harus memiliki pengetahuan tentang jenis pengaturan kontrak formal dan informal yang
tersedia di lokasi geografis spesifik mereka untuk tujuan konservasi laut dan pesisir.

Unsur pertama dalam definisi MCA adalah: setiap pengaturan kontrak formal atau informal. Untuk itu, praktisi harus
berupaya mendapat pemahaman yang relatif baik mengenai jenis pengaturan kontrak yang tersedia untuk mereka sebelum
melangkah terlalu jauh dengan MCA. Pengaturan kontrak ini dapat sangat berbeda-beda dari satu negara ke negara lain,
satu wilayah ke wilayah lain dalam negara yang sama, dan dari satu dinas ke dinas lain dalam negara yang sama
berdasarkan sumber daya dan otoritas terkait. Kematangan sistem hukum dan kerangka tata kelola untuk area dimaksud
juga akan menentukan jenis dan aplikabilitas dari berbagai pengaturan kontrak berbeda.
Beberapa klarifikasi mengenai istilah kemungkinan akan berguna ketika praktisi terus beraktivitas. Untuk tujuan
Panduan Lapangan MCA, istilah-istilah di bawah ini digunakan sebagai berikut:
Pengaturan kontrak: Suatu mekanisme yang diakui dan dihormati secara hukum dan sosial di mana satu pihak atau lebih
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menyepakatinya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas komitmen yang dibuat oleh setiap pihak di dalam
perjanjian. Harap diperhatikan bahwa istilah kontrak mungkin tidak cocok di sejumlah area atau bagi sejumlah khalayak.
Dalam beberapa kasus, sebuah kontrak mungkin secara tersirat mungkin terkait dengan perjanjian hukum yang mengikat
dan dapat ditegakkan secara formal. Kita tidak harus menggunakan kontrak atau pengaturan kontrak dalam dengan cara
seperti itu. Lembaga konservasi harus mempertimbangkan penggunaan istilah lokal dan penggunaan istilah yang dapat
dikenali oleh pemangku kepentingan.
Pengaturan kontrak formal: Sebuah pengaturan kontrak formal memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain, pihakpihak dalam perjanjian dapat memberlakukan syarat dan ketentuan perjanjian (yang terdiri dari komitmen para pihak
dalam perjanjian) melalui kekuatan polisi dan/atau sistem peradilan. Jenis pengaturan kontrak formal kerap meliputi
hal-hal yang tercantum pada Tabel 4 di bawah ini.
Pengaturan kontrak informal: Sebuah pengaturan kontrak informal tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain,
pihak-pihak dalam perjanjian dapat memberlakukan syarat dan ketentuan perjanjian (yang membangun komitmen para
pihak dalam perjanjian) melalui kekuatan polisi dan/atau sistem peradilan. Bila satu pihak atau lebih ingin membatalkan
perjanjian atau tidak memenuhi satu komitmen atau lebih yang terdapat dalam perjanjian, maka tidak ada jalan hukum
bagi pihak lainnya yang dapat diupayakan guna memastikan kepatuhan. Jenis pengaturan kontrak informal kerap meliputi
hal-hal yang tercantum pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4: Contoh Pengaturan Kontrak Formal dan Informal
Pengaturan Kontrak Formal
KonsesiKont
rak
Hak
GunaSewa
GunaLisensi
Surat Izin
Perjanjian Pembelian & Penjualan

Pengaturan Kontrak Informal
Perjanjian Kolaborasi
Perjanjian Ko-manajemen
Perjanjian Kerja
SamaJabat Tangan
Surat
Nota Perjanjian
Nota Kesepahaman
Pemahaman Verbal

Praktisi harus memperhatikan bahwa nama atau label spesifik yang terkait dengan perjanjian bukanlah faktor penentu
apakah sesuatu dapat ditegakkan atau tidak. Tabel 4 di atas hanya mengidentifikasi contoh-contoh jenis pengaturan
kontrak yang sering, tapi tidak selalu, dianggap formal versus informal. Itu bukanlah tabel yang lengkap (karena masih
banyak terdapat jenis pengaturan kontrak lainnya) atau pun kaku dalam penerapannya, karena sejumlah mekanisme
kontrak yang tercantum sebagai formal mungkin, dalam beberapa situasi, sebenarnya informal, atau sebaliknya. Untuk
itu, terlepas dari nama yang terkait dengan pengaturan kontrak yang ada, syarat dan ketentuan spesifik dari tiap
perjanjianlah yang akan menentukan jika dan bagaimana perjanjian dapat diberlakukan. Mengingat hal tersebut, praktisi
harus sangat berhati-hati dalam mengembangkan dan mengkaji syarat dan ketentuan dari pengaturan kontrak dan tidak
boleh berasumsi bahwa kemampuan penegakan aturan (enforceability) semata didasarkan pada nama yang terkait dengan
jenis perjanjian yang mereka tangani. Sangat disarankan agar memiliki penasihat hukum.

Analisis Hukum dan Kebijakan
Menganalisis hukum dan kebijakan yang berlaku pada pengelolaan laut dan pesisir di area MCA yang diusulkan akan
menginformasikan pada lembaga jenis pengaturan kontrak formal dan informal yang mungkin tersedia. Karena premis
dasar proyek MCA adalah untuk menciptakan insentif ekonomi berkelanjutan guna mencapai tujuan konservasi jangka
panjang, maka adalah hal yang arif untuk memformalkan MCA dengan dokumen yang dapat diterapkan secara hukum.
Analisis kebijakan dan hukum harus mengungkap pengaturan kontrak yang tersedia, yang paling cocok dan dapat
ditegakkan padakonteks tertentu. Akan lebih baik bila pengacara atau analis kebijakan (dari negara tempat rencana
implementasi proyek) membantu penilaian alat hukum yang tersedia untuk MCA. Analisis perjanjian dan traktat
internasional (seperti status penandatangan terkait Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah dan Konvensi mengenai
Keragaman Biologis), ketentuan konstitusi, regulasi dan peraturan perundang-undangan lokal, negara bagian, dan federal,
praktik dan kebijakan dinas pengelolaan (termasuk National Biodiversity Strategic Action Plans, National Poverty
Reduction Strategies, dan Millennium Development Goals), hak publik (yang terkait dengan doktrin organisasi
kemasyarakatan di AS dan hak hukum kebiasaan (common law)), serta hukum kasus (case law) mungkin diperlukan.
Selain itu, wawancara dengan staf pemerintah akan membantu memperjelas bagaimana hukum dan kebijakan ditafsirkan
dan diimplementasikan di lapangan. Fleksibilitas dan kreativitas akan cenderung diperlukan selama analisis kebijakan dan
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hukum, karena mekanisme hukum yang dimaksudkan untuk tujuan berbeda mungkin perlu diadaptasi untuk tujuan
konservasi.
Sementara setiap negara dan lokasi akan menuntut analisis kebijakan dan hukumnya sendiri dengan kumpulan pertanyaan
spesifiknya sendiri, contoh pertanyaan utama dapat ditemukan pada Tabel 5 di bawah ini. Pemahaman kita saat ini
tentang kebijakan dan hukum yang relevan untuk sejumlah terbatas negara dan negara bagian pesisir dan laut AS dapat
diakses melalui Alat Bantu MCA online pada Bagian Analisis Negara dan Negara Bagian.18 Analisis tersebut biasanya
memiliki dua bentuk: 1) Analisis Awal, dan 2) Analisis Mendalam. Analisis mendalam memberikan informasi lebih
banyak tentang potensi MCA dibandingkan analisis awal. Dalam kasus mana pun, praktisi dapat menggunakan analisisanalisis ini sebagai titik awal investigasi kebijakan dan hukum mereka sendiri.

Tabel 5: Pertanyaan Penting tentang Hukum dan Kebijakan
Kerangka Kerja Pengelolaan Pemerintah
Dinas federal, negara bagian, dan lokal apa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan konservasi tanah, sumber daya,
dan layanan ekosistem yang terletak di bawah dan langsung berdekatan dengan (di sisi dataran tinggi) garis perairan tinggi
laut? Layanan ekosistem, sumber daya, dan tanah yang langsung menjadi masalah terkait dengan ikan dan flora dan fauna
liar, kualitas air, pantai dan taman pesisir, perkembangan garis pantai, manajemen zona pesisir, tanah bawah air (intertidal
dan subtidal), serta pengelolaan budidaya laut.
1. Apakah perjanjian dan traktat internasional serta hukum lokal/negara bagian/federal, regulasi, aturan, dan
kebijakan yang relevan dengan hal di atas?
2. Apakah aturan hukum di yurisdiksi terkait memang andal (misalnya, sistem pengadilan dan penegakan yang efektif)?
3. Apakah hubungan antara sistem legal formal dan informal?
4. Sekuat apakah opsi legal yang tersedia untuk perlindungan?
5. Dapatkah hukum yang ada diadaptasi untuk mencapai tujuan perlindungan?
6. Apakah batasan yurisdiksi geografis untuk hal di atas?
7. Apakah definisi dan istilah penting yang relevan dengan yurisdiksi dan areal di atas?
Pengaturan Kontrak
Dapatkah jenis lembaga berbeda memperoleh ataupun mengarahkan hak hukum melalui pengaturan kontrak seperti
konsesi, kontrak, hak guna, sewa guna, lisensi, surat izin, atau perjanjian penjualan dan pembelian/hadiah/imbalan untuk
melindungi, mengelola, melakukan konservasi, atau merestorasi tanah, sumber daya, dan layanan ekosistem yang terletak
di bawah dan langsung berdekatan dengan (di sisi dataran tinggi) garis perairan tinggi laut?
1. Apakah jenis lembaga lainnya yang dapat melakukan akuisisi atau mengarahkan hak hukum orang lain?
2. Adakah contoh hal di atas saat ini (seperti kepemilikan nirlaba areal inter-tidal)?
3. Adakah contoh lembaga swasta yang mengakuisisi atau mengarahkan hak yang serupa untuk tujuan non-konservasi
yang mungkin berfungsi sebagai titik tolak guna tujuan konservasi (seperti kepemilikan komunitas konsesi
perikanan)?
4. Jika hal di atas dimungkinkan, apakah proses, hukum, dan dinas berwenang yang relevan?
5. Apakah kemungkinan efek kebijakan pendukung (seperti dukungan pemerintah untuk hak tanah ulayat) dan
kebijakan yang tidak menguntungkan (seperti kebijakan yang mendukung konsesi minyak/pertambangan) atas
MCA?
Persoalan dan Hambatan
Apakah persoalan dan hambatan mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan hak pengguna darat dan laut yang perlu disadari
terkait dengan pertanyaan di atas?
1. Apakah kepemilikan, pengelolaan, dan hak pengguna dapat ditegakkan secara hukum?
2. Apakah hak yang tumpang-tindih bertentangan dengan tujuan konservasi (seperti hak mineral di bawah permukaan)?
3. Apakah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga publik dan swasta (melalui doktrin organisasi
kemasyarakatan, regulasi dan hukum federal/negara bagian, dan case law) dalam sumber daya dan tanah yang
dimiliki publik?
4. Apakah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga publik dan swasta (melalui doktrin organisasi
kemasyarakatan, regulasi dan hukum federal/negara bagian, dan case law) dalam sumber daya dan tanah yang
dimiliki swasta?
5. Dapatkah kepemilikan, pengelolaan, atau penggunaan tanah dan sumber daya dipisahkan sebagian atau sepenuhnya
dari lokasi hingga tingkat dan durasi yang diperlukan?

Kapan pengaturan kontrak diinginkan atau diharuskan: Praktisi dapat menggunakan berbagai pengaturan kontrak untuk
memperoleh atau mengarahkan kontrol pengelolaan atas lokasi, sumber daya, atau layanan ekosistem (yaitu, melalui
akuisisi hak istimewa, sewa guna, atau melalui perjanjian pengelolaan, dll.). Analisis hukum dan kebijakan harus
membantu praktisi memahami pada skenario apa pengaturan kontrak yang tersedia dapat digunakan dan kapan
pengaturan kontrak mungkin diharuskan atau sekadar diinginkan, seperti:
18

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Persyaratan organisasi –Kebijakan internal dari lembaga berorientasi konservasi mungkin memerlukan perlindungan
jangka panjang.
2. Ekspektasi publik dan anggota – masyarakat umum dan anggota dari lembaga berorientasi konservasi mungkin
mengharapkan bahwa dukungan mereka membawa pada perlindungan proyek yang terjamin dalam jangka
panjang.
3. Persyaratan penyandang dana – Penyandang dana mungkin tidak akan memberikan dana proyek jika perlindungan
jangka panjang tidak terjamin.
4. Persyaratan pemilik tanah dan hukum – Hukum dan kebijakan mungkin mengharuskan pemilik tanah umum
menyewagunakan atau menjual suatu lokasi jika lokasi itu digunakan atau diduduki hingga tingkatan di mana pihak
lain tersingkir, sepenuhnya atau sebagian, dari lokasi itu. Di samping itu, pemilik tanah publik dan pribadi mungkin
ingin menghindari kewajiban atau tanggung jawab jangka panjang yang terkait dengan lokasi atau proyek tersebut.
1.

Kebijakan versus pesepsi: Ketika melaksanakan analisis kebijakan dan hukum, praktisi harus menyadari bahwa sering
diasumsikan di banyak arena pribadi dan publik bahwa tanah dan sumber daya yang terletak di dalam perairan pesisir dan
laut tidak dapat diakuisisi atau dikelola oleh lembaga mana pun selain pemerintah. Sering kali, asumsi ini tidak benar.
Dengan demikian, setiap analisis yang dilaksanakan harus membedakan antara hambatan kebijakan dan hukum aktual serta
hambatan kelembagaan yang dipersepsikan pada MCA. Jika hambatan kebijakan dan hukum tidak ada, maka dinas
pengelolaan, pemilik sumber daya dan tanah serta pengguna, dan iklim politik harus kondusif agar MCA bisa maju.
Hak publik: Di banyak kondisi, meskipun lembaga swasta memiliki kepentingan mutlak atas tanah dan sumber daya di
bawah garis pasang tinggi, publik tetap memiliki hak tertentu untuk mengakses atau menggunakan areal tersebut. Hal ini
mewakili perbedaan signifikan antara kepemilikan mutlak dataran tinggi dan kepemilikan mutlak tanah serta sumber daya
yang terdapat di bawah garis pasang tinggi di banyak negara. Hak yang dimiliki oleh publik untuk tanah dan sumber daya
yang terletak di bawah garis pasang tinggi sering diasosiasikan dengan hukum kebiasaan (seperti doktrin organisasi
kemasyarakatan di Amerika Serikat) dan mungkin diasosiasikan dengan hak budaya, komunitas, dan historis lain di
negara lain. Hak publik ini perlu dipertimbangkan, karena mungkin memiliki dasar berpijak untuk konservasi tanah dan
sumber daya serta kemampuan untuk melakukan itu.

Tipologi MCA
Berdasarkan pengalaman dari 200 lebih proyek lapangan dan beberapa analisis kelayakan, sebuah tipologi pengaturan
kontrak MCA telah dikembangkan untuk membantu praktisi memahami apa cakupan kemungkinan untuk geografi mereka
(lihat Tabel 6).19 Tipologi tidak dimaksudkan sebagai kerangka eksklusif yang bersifat kaku atau sama eksklusifnya yang
harus diikuti oleh praktisi dan proyeknya. Tipologi MCA semata merupakan suatu kategorisasi dan daftar dari berbagai
jenis pengaturan kontrak potensial berbeda. Dalam tipologi, terdapat lima mekanisme MCA yang luas, termasuk akuisisi,
perdagangan, konsesi, perjanjian pengelolaan partisipatif,20 dan pengaturan amanah. Dalam penerapannya, kategori ini dan
kontraknya yang termasuk ke dalamnya dapat dicampur, disandingkan, digunakan secara bersama-samaatau terpisah, dan
dimofikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek. Sejumlah pengaturan kontrak yang tercantum di bawah ini saat ini
sedang digunakan di proyek lapangan yang ada untuk tujuan konservasi sementara lainnya yang tercantum di bawah ini
disertakan untuk penerapan konservasi potensial masa depan, tapi kami tidak tahu proyek yang sudah menggunakannya.

19
20

Sebuah lembar kerja kosong untuk pengaturan kontrak dapat ditemukan di Lampiran 1.
Didefinisikan secara bebas sebagai jenis ko-manajemen atau manajemen/keterlibatan kolaboratif apa pun.
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Tabel 6: Tipologi MCA
Kategori MCA

Akuisisi

Pengaturan Kontrak
Perjanjian penjualan dan pembelian untuk kepemilikan
mutlakhip

Pemilik/pengguna pribadi

Dalampenggunaan

Hak guna dan sewa guna kurang mutlak

Pemilik/pengguna pribadi

Dalampenggunaan

Pembelian

Lisensi/surat izin penangkapan ikan,
perahu
Lisensi/surat izin penangkapan ikan,

Pemilik/pengguna pribadi

Dalampenggunaan

Pemilik/pengguna pribadi

Dalampenggunaan

Pemilik/pengguna pribadi

Dalampenggunaan

Pertukaran

perahu
Lisensi/surat izin penangkapan ikan,
perahu
Peralatan/teknik menangkap ikan

Pemilik/pengguna pribadi

Dalampenggunaan

Percobaan

Peralatan/teknik menangkap ikan

Pemilik/pengguna pribadi

Dalam penggunaan

Pemerintah,pengelola;
pemilik/pengguna pribadi

Potensial

Pemerintah. pengelola;
pemilik/pengguna pribadi

Potensial

Pemindahan
Pemberhentian
Perdagangan

Pertanian

Konsesi

Budidaya laut

~Pendidikan, riset, investigasi

Arkeologi

Riset, konservasi

Pemerintah,pengelola

Potensial

Energi

Transportasi, produksi

Pemerintah,pengelola

Potensial

Penangkapan ikan

~ Pendidikan, riset, investigasi

Perumahan

Tempat tinggal

Mineral

Potensial

Ekstraksi

Pemerintah,pengelola

Potensial

MPA

Administratif/Layanan

Pemerintah,pengelola

Dalam penggunaan

Pelabuhan

Perkapalan

Pemerintah,pengelola

Potensial

Pemerintah. pengelola;
Pemilik/pengguna pribadi

Potensial

~Nature center (Pusat lingkungan
hidup)
Pemandu wisatawan, penginapan,
kerajinan tangan, penangkapan
ikan lestari, penciptaan pasar

Pemerintah,pengelola;
pemilik/pengguna pribadi

Dalam penggunaan

Pemilik/pengguna pribadi;
kelompok masy.

Dalam penggunaan

Eko-labeling

Koperasi nelayan

Pemilik/pengguna pribadi;
kelompok masy.

Dalam penggunaan

Sertifikasi Hijau

Hotel, operator perjalanan, marina

Pemilik/pengguna pribadi;
kelompok masy.

Dalam penggunaan

Pemerintah,pengelola

Dalam penggunaan

Pmrinth, plola.; pemilik/pguna
pribadi; klmpok masy.

Potensial

MPA Privat

Pemilik/pengguna pribadi;
kelompok masy.

Dalam penggunaan

Pembeli Makanan Laut

Pemilik/pengguna pribadi;
kelompok masy.

Potensial

TURF

Pemilik/pengguna pribadi;
kelompok masy.

Dalam penggunaan

Pemerintah,pengelola

Dalam penggunaan

Pariwisata
Mata pencaharian

Perjanjian amanah

Pemerintah,pengelola;pemilik/p
Dalam penggunaan
engguna pribadi
Pemerintah, pengelola

Produksi garam

Kontrak dan
perjanjian
pengelolaan
(kerja sama,
MOU, MOA)

Lembaga yang Bertanggung Penerapan Konservasi
Jawab
Saat Ini

MPA, AMPR, Zona Khusus
Perjanjian Kemitraan

MPA dan penetapan area dilindungi yang serupa
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Akuisisi: Kepemilikan dan Hak Guna Tanah Dataran Tinggi dan di Bawah Air
Di sejumlah yurisdiksi, akuisisi mutlak atau hak guna/sewa guna kurang mutlak atas dataran tinggi pesisir dan di bawah
air21 oleh lembaga swasta untuk tujuan konservasi akan dimungkinkan dan diinginkan. Ketika pengembangan pesisir,
polusi dan aliran permukaan yang terkait batas perairan, serta penggunaan pesisir yang intens oleh manusia ( di antaranya)
menjadi ancaman terhadap target konservasi, praktisi mungkin ingin mengevaluasi kemungkinan mendapatkan
kepemilikan mutlak atau hak guna/sewa guna kurang mutlak atas area. Di banyak negara, akuisisi terhadap dataran tinggi
pesisir relatif sederhana. Pembatasan umum terhadap akuisisi dataran tinggi meliputi jarak lembaga swasta ke garis pantai
untuk diperbolehkan membeli, apakah lembaga asing diperbolehkan memiliki properti, dan apakah dan bagaimana hak
kepemilikan ulayat dapat dialihkan atau dibebankan tanggung jawab. Akuisisi tanah di bawah air merupakanpersoalan
yang sepenuhnya berbeda dan acap kali rumit.
Secara umum, analisis saat ini telah menunjukkan bahwa jika tanah di bawah air, sumber daya, dan layanan ekosistem
terkait yang ditargetkan saat ini (baik intertidal atau subtidal) berada di bawah kepemilikan swasta, maka akuisisi swasta
dengan kepentingan kepemilikan mutlak dan di bawah mutlak cenderung dimungkinkan. Namun, jika lahan, sumber daya,
dan layanan ekosistem yang terkait saat ini dimiliki oleh publik, maka pada sebagian besar kondisi, akuisisi swasta dengan
hak mutlak saja dengan sendirinya cenderung tidak dapat dicapai. Dalam beberapa situasi yang unik, transaksi atau
akuisisi absolut kepemilikan mutlak atas sumber daya dan tanah yang dimiliki publik mungkin layak. Bila tidak, praktisi
dapat mempertimbangkan bentuk MCA yang lebih longgar, seperti hak guna atau sewa guna kurang mutlak. Di semua
kondisi itu, kebijakan dan hukum yang relevan, doktrin organisasi kemasyarakatan di AS, dan case law harus dievaluasi
untuk menentukan hak yang bisa dan tidak bisa diakuisisi atau dikelola.
Akuisisi pasar bebas atas tanah biasanya melibatkan perjanjian pembelian dan penjualan antara dua pihak atau lebih.
Dalam perjanjian pembelian dan penjualan, para pihak menentukan syarat dan ketentuan untuk transaksi yang akan
dilaksanakan. Perjanjian pembelian dan penjualan ini berfungsi sebagai pengaturan kontrak MCA ketika mengakuisisi
tanah secara mutlak. Kendati transaksi itu sendiri biasanya merupakan pelaksanaan satu kali per bidang tanah, perjanjian
pembelian dan penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi semua ketentuan yang diperlukan, serta
penggunaan dan pembagian tanah di masa depan. Untuk pengalihan yang kurang mutlak, dokumen hak guna dan sewa
guna sendiri merupakan pengaturan kontrak MCA.
Mendapatkan hak atas properti pribadi melalui akuisisi tanah pesisir memberikan tingkat perlindungan tertinggi dan
jenis perlindungan paling aman, memberi pemiliknya kekuatan di pengadilan untuk melindungi diri terhadap dampak,
dan di beberapa area mungkin merupakan mekanisme MCA yang termudahuntuk diterapkan. Namun begitu, akuisisi
tanah, dapat menjadi sangat mahal dengan proses yang sangat panjang karena dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk
mendapatkan hak kepemilikan hukum atas tanah. Selain itu, tanah pesisir yang "direklamasi" (area yang tadinya di
bawah air tapi kemudian telah diuruk) sering kali dapat diakuisisi secara pribadi,tapi kepemilikan mungkin balik ke
pemerintah jika sebuah lembaga swasta mengakuisisi tanah reklamasi dan kemudian menyingkirkan urukan agar
kembali ke bentuk aslinya, kondisi di bawah air – ini merupakan hasil yang disayangkan dan ironis. Mungkin salah satu
aspek paling mengkhawatirkan dari akuisisi tanah yaitu kemungkinan di mana pemerintah federal dapat mengambil
alih tanah pribadi dan ulayat untuk tujuan umum, yang dapat meliputi pengembangan pariwisata atau pengeboran
minyak. Kendati tidak umum terjadi dan mungkin sulit bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut, pengambilan
alih adalah suatu kemungkinan yang harus diselidiki.
Akuisisi: Pembelian Perikanan (pembelian, pemindahan, dan pemberhentian)
Individu dan lembaga lain yang memiliki hak menangkap ikan yang legal dan dapat dialihkan, bisa menjalin
perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan dengan lembaga berorientasi konservasi (seperti LSM, perusahaan, dan
pemerintah) untuk mengalihkan sejumlah aspek dari hak, kapal, dan peralatan mereka. Hak menangkap ikan permanen,
spasial atau temporer dialihkan ke pihak yang mengakuisisi, masing-masingnya, melalui pembelian, pemindahan, atau
penghentian. Akuisisi ini kini disebut secara bersama-sama sebagai "pembelian perikanan" karena pejuang konservasi
menggunakan akuisisi ini untuk melibatkan nelayan, perusahaan, masyarakat lokal,dan dinas pengatur dalam jangka waktu
yang panjang sebagai cara untuk mempercepat reformasi dan pemulihan perikanan.
Premis dasar dijalinnya perjanjian dengan nelayan individual, koperasi perikanan lokal, dan perusahaan penangkapan ikan
adalah untuk mengakuisisi hak penangkapan ikan mereka (yang mereka miliki melalui konsesi atau surat izin yang
dikeluarkan oleh pemerintah) dan kapal/peralatan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan adalah untuk mengurangi
kapasitas penangkapan ikan (mis., jumlah perahu dan nelayan yang beroperasi di area tertentu). Ada beberapa manfaat
positif sampingan yang diharapkan dari pengurangan ini, seperti: 1) berkurangnya tekanan secara keseluruhan atas sumber
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Untuk tujuan analisis ini, dataran tinggi adalah tanah yang terletak di atas garis pasang tinggi dan tanah di bawah air adalah tanah yang
terletak di bawah garis pasang tinggi, yang untuk sementara waktu, musiman, atau secara permanen tertutupi oleh air.
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daya yang dipanen; 2) meningkatnya tangkapan per upaya unit dengan berkurangnya waktu dan sumber daya yang
dikeluarkan nelayan yang tetap aktif dalam perikanan; dan 3) berkurangnya persaingan menangkap ikan antara para
nelayan yang tetap aktif dalam perikanan. Jika akuisisi juga meliputi persyaratan untuk menghapuskan jenis peralatan yang
sangat merusak atau megharuskan pertukaran peralatan dengan peralatan ramah habitat, pengurangan juga dapat membantu
menurunkan tingkat tangkapan sampingan dan dampak ekosistem/habitat terkait lainnya. Dalam beberapa kasus,
peningkatan atas marketabilitas tangkapan yang ditargetkandiharapkan. Sayangnya, dalam praktiknya, akuisisi perikanan
kerap gagal memenuhi ekspektasi untuk beberapa alasan: 1) kondisi memungkinkan yang diperlukan tidak ada; 2)
pengaturan kontrak tidak menyeluruh, mengikat secara hukum, dan/atau ditegakkan; 3) akuisisi dilaksanakan secara
terburu-buru; dan 4) pendanaan awal proyek sering kali didesain hanya untuk menutupi biaya penarikan surat izin,
sementara biaya (dan logistik) untuk menyingkirkan dan membongkar perahu dan peralatan secara fisik (agar tidak
memasuki sektor itu kembali) dan memastikan bahwa nelayan sendiri tidak kembali menangkap ikan tidak diperhitungkan.
Dengan demikian, tekanan perikanan acap kali tidak berkurang dan manfaat positif sampingan tidak pernah terwujud.
Kemampuan untuk mengalihkan hak penangkapan ikan, kapal dan peralatan sebagian besar tergantung pada hukum perdata
spesifik negara, hukum kontrak, hukum real properti riil,dan hukum dan peraturan terkait penangkapan ikan, serta dukungan
dari dinas pemerintah terkait. Praktisi konservasi harus memahami perbedaan kecil antara berbagai jenis akuisisi terkait
penangkapan ikan, yang meliputi pembelian yang biasanya dimaksudkan, serta pemindahan dan penghentian.
• Pembelian: Pembelian melibatkan penghentian total dari aktivitas penangkapan ikan oleh pemilik surat izin, di
mana surat izin, kapal, dan/atau peralatan dibeli untuk seluruh area geografis dan sepanjang tahun. Penyingkiran
kapal dan/atau peralatan secara fisik sering kali diperlukan sebagaimana penyediaan mata pencaharian alternatif
untuk nelayan yang tidak lagi menangkap ikan. Pemantauan dan penegakan jangka panjang untuk memastikan
bahwa nelayan tidak lagi memasuki perikanan merupakan pertimbangan penting.
• Pemindahan: Pemindahan melibatkan pemindahan upaya penangkapan ikan (kapal, surat izin, dan/atau
peralatan) dari area yang ditentukan spesifik secara geografis. Menangkap ikan di area lain biasanya tidak
dibatasi. Pemindahan dampak penangkapan ikan dari satu area ke area lain merupakan perhatian penting untuk
pendekatan ini.
• Penghentian: Penghentian melibatkan penghentian aktivitas penangkapan ikan selama waktu tertentu dalam setahun
(banyak kali di area spesifik) ketika spesies atau habitat yang terdampak dalam kondisi paling rentan atau terdapat
konflik pengguna. Informasi mengenai pola riwayat umur spesies sasaran dan pola penggunaan manusia diperlukan
untuk pendekatan ini, begitu pula pemantauan dan penegakan.
Mengingat kegagalan yang umum terjadi untuk akuisisi terkait perikanan, praktisi secara fungsional harus menganggap
pembelian, pemindahan, dan penghentian perikanan sebagai buy-in alih-alih buy-out, etc. Karena lembaga konservasi
secara teknis mengakuisisi semacam hak menangkap ikan, mereka berarti membeli perikanan dan hal ini, dalam banyak
kasus, berarti akan ada keterlibatan dan komitmen jangka panjang atas nama lembaga konservasi. Selain itu, pada
banyak akuisisi perikanan yang ada, proyeknya melibatkan mata pencaharian, riset ilmiah, dan perdagangan peralatan,
jadi masalah jarang terpecahkan hanya dengan melakukan pembelian terhadap nelayan.
Berdasarkan kajian terhadap beberapa proyek akuisisi perikanan, aktivitas dan kondisi berikut ini harus dianggap sebagai
kondisi yang memungkinkan untuk akuisisi terkait perikanan:
1. Identifikasi, registrasi, dan pelacakan nelayan legal dan ilegal (termasuk nelayan tradisional, industri, dan
rekreasi), surat izin, kapal, dan alat penangkapan ikan mereka;
2. Pengurangan, penghapusan, atau pengalihan subsidi yang salah (mis., subsidi bahan bakar atau subsidi untuk
meningkatkan upaya), dan penciptaan insentif positif (mis., memfasilitasi akses pasar, mendorong produksi
produk bernilai tambah, dan membeli peralatan menangkap ikan yang lebih efisien dan kurang merusak);
3. Pengembangan rencana pengelolaan perikanan yang mempertimbangkan interaksi antara spesies dan habitat, atau
minimal untuk spesies individual dan kumpulannya, termasuk penentuan total tangkapan yang diperbolehkan;
4. Pembentukan sistem entri terbatas untuk perikanan yang ditargetkan;
5. Pengembangan dan alokasi pendekatan berbasis hak melalui kuota individual, berbagi tangkapan, hak
penggunaan teritorial, atau mekanisme serupa secara transparan dan partisipatif;
6. Penetapan kemampuan pengalihan (transferability) hak (kuota individual, berbagi tangkapan, dll.) untuk nelayan
yang mengantongi surat izin legal;
7. Implementasi pemantauan dan penegakan yang ketat, termasuk investasi dalam pengumpulan data dan penilaian
stok/analisis ekosistem untuk memastikan bahwa pengelolaan perikanan didasarkan pada data dan ilmu pengetahuan
yang logis;
8. Implementasi dan pemantauan mata pencaharian; dan
9. Penegakan/pencegahan jangka panjang untuk nelayan yang kembali ke perikanan.
Agar berhasil dalam jangka panjang, akuisisi perikanan membutuhkan desain yang lebih baik, rencana implementasi,
penegakan, kesabaran, dan kemauan politik. Akuisisi akan lebih efektif bila itu direncanakan dengan baik dan

Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut | Hal 17 dari 106
diintegrasikan dengan upaya berbasis geografis dan yang terkait lainnya, dilakukan melalui proses terbuka, umum, dan
perikanan tersebut memenuhi kondisi yang memungkinkan. Jika kondisi yang memungkinkannya sudah ada, pengaturan
kontrak individual yang dijalin dengan nelayan harus bersifat menyeluruh, legal, eksplisit, dan sepenuhnya dipahami oleh
nelayan. Kontrak tersebut harus menunjukkankonsekuensi/sanksi bagi nelayan bila mereka gagal mematuhi syarat dan
ketentuan perjanjian (mis., kembali menangkap ikan). Demikian juga, pelaksana akuisisi harus bersedia dan dapat
memantau serta memberlakukan syarat dan ketentuan kontrak dalam jangka panjang. Bahasa kontrak yang eksplisit, serta
pemantauan dan pemberlakuan syarat dan ketentuan, merupakan mekanisme dalam mencegah individu, yang telah dibeli,
dipindahkan, atau dihentikan dan disediakan kesempatan mata pencaharian alternatif, untuk kembali ke perikanan.
Di samping mempertimbangkan kondisi yang memungkinkan di atas, berbagai pengalaman di seluruh dunia mengenai
akuisisi hak perikanan harus dijadikan masukan ketika mempertimbangkan proyek akuisisi baru terkait perikanan.
Secara global, banyak akuisisi hak perikanan yang telah diimplementasikan oleh dinas pemerintah, tapi sejumlah LSM
juga terlibat dalam strategi ini. Sebelum praktisi melaksanakan akuisisi terkait perikanan, literatur terakhir mengenai
topik ini (misalnya, Curtis and Squires 2007) serta lainnya yang telah mengimplementasikan proyek serupa di area
geografis lainnya harus dirujuk.
Perdagangan Peralatan Menangkap Ikan
Perdagangan peralatan menangkap ikan adalah serupa dengan akuisisi hak penangkapan ikan dan sering digolongkan
bersama sebagai suatu jenis intervensi tunggal. Namun, kami telah menaruhnya di kategorinya sendiri (tapi sangat terkait)
karena perdagangan peralatan melibatkan penggantian peralatan menangkap ikan yang berbahaya dengan peralatan
menangkap ikan yang kurang membahayakan. Dengan demikian, perdagangan peralatan biasanya dimaksudkan semata
untuk mengurangi tangkapan sampingan dan/atau dampak ekosistem/habitat, alih-alih mengurangi upaya penangkapan
ikan. Selain itu, kerangka hukum untuk perdagangan peralatan menangkap ikan mungkin tidak seruwet akuisisi perikanan,
tapi hukum perdata spesifik negara, hukum kontrak, hukum properti riil, serta hukum dan peraturan terkait perikanan, serta
dukungan dari dinas pemerintah terkait, masih harus dinilai. Mendapatkan dukungan dan/atau persetujuan dari dinas
perikanan pemerintah mungkin diperlukan untuk perdagangan peralatan menangkap ikan karena surat izin banyak yang
terkait dengan jenis peralatan tertentu, sehingga dinas pemerintah mungkin harus menyetujui bahwa pemegang surat izin
dapat menggunakan peralatan yang tidak disebutkan dalam surat izin mereka. Jika dinas terkait menyetujui, dua pihak
(seperti nelayan dan pejuangan konservasi) biasanya dapat melakukan kesepakatan untuk mengikat diri mereka secara
kontrak guna melakukan tindakan legal. Finalisasikan syarat dan ketentuan perdagangan peralatan menangkap ikan dalam
perjanjian tertulis sehingga nelayan menjadi jelas akan semua ekspektasi adalah sebuah praktik yang baik.
Ada dua jenis perdagangan peralatan menangkap ikan yang umum:
• Percobaan: Nelayan setuju untuk menguji teknik dan peralatan baru untuk masa percobaan spesifik guna
menentukan apakah nelayan menyukai teknik dan peralatan tersebut dan apakah teknis dan peralatan tersebut
bekerja sebagaimana yang diinginkan; dan
• Pertukaran: Nelayan selamanya melepaskan peralatan lama mereka untuk diganti dengan yang baru.
Dengan jenis perdagangan peralatan apa pun, tujuan puncaknya adalah untuk secara normal meyakinkan nelayan yang
menggunakan teknik dan peralatan merusak untuk menangkap ikan secara lebih berkelanjutan dan ekologis, sehingga
mengurangi tangkapan sampingan dan/atau degradasi habitat. Sebagai imbalan atas perubahan teknik dan peralatan
menangkap ikan mereka, berbagai insentif dapat disediakan kepada nelayan oleh pejuang konservasi, seperti pelatihan,
peralatan menangkap ikan yang kurang merusak, perahu dan motor, serta bantuan langsung tunai (untuk mengimbangi
pengurangan hasil tangkapan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh teknik dan peralatan baru). Acap kali,
memperbolehkan pengamat di atas kapal penangkap ikan dan pada pencatatan data penangkapan ikan juga merupakan
komponen dari perdagangan peralatan menangkap ikan.
Salah satu pesan paling gamblang dari praktisi lapangan di beberapa area di dunia yaitu bahwa tangkapan sampingan dan
kerusakan habitatakibat praktik penangkapan ikan yang tidak lestari dan peralatan yang merusak adalah beberapa dari
persoalan paling krusial dan mendesak yang mereka hadapi. Kendati jaring insang ilegal untuk beberapa spesies di
beberapa area dan kapal pukat industri diharuskan menggunakan Turtle Excluder Devices (TED), hal ini dan ketentuan
serupa (beserta penegakan minimum) tampak tidak cukup untuk memotivasi nelayan untuk menggunakan praktik dan
peralatan yang tepat. Membuat nelayan mengubah taktik dan peralatan menangkap ikan mereka secara permanen sehingga
lebih lestari secara ekologis adalah hal yang sulit. Pengaturan kontrak formal dengan nelayan individual, koperasi
penangkapan ikan, dan perusahaan perikanan telah dan dapat digunakan untuk meningkatkan praktik dan peralatan, tapi
untuk membuat perubahan permanen dan positif diperlukan perhatian terhadap detail, kesabaran, dan kegigihan.
Satu permasalahan yang harus diingat praktisi ketika mencoba mengurangi tangkapan sampingan oleh nelayan tradisional
dengan mengganti peralatan menangkap ikan mereka adalah bahwa banyak nelayan tradisional yang menyimpan
tangkapan sampingan tersebut untuk digunakan sendiri atau untuk dijual. Ini berarti bahwa jika tangkapan sampingan
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dikurangi maka mereka akan rugi. Berdasarkan hal itu, upaya perdagangan peralatan mungkin perlu mengimbangi
kerugian hilangnya tangkapan sampingan agar nelayan tradisional yakin bahwa peralatan baru tersebut adalah untuk
kepentingan terbaik mereka. Permasalahan lain dengan tangkapan sampingan terkait nelayan tradisional yaitu pemantauan
yang kurang efektif. Untuk itu, proyek perdagangan peralatan harus dapat memastikan bahwa nelayan beralih dari
peralatan merusak mereka yang lama dan akan terus menggunakan peralatan baru sebagaimana dimaksudkan; hasilnya,
penegakan dan pencatatan akan menjadi kuncinya.
Konsesi
Kategori utama ketiga dari MCA meliputi kesempatan untuk mendapatkan konsesi dan surat izin yang dikeluarkan oleh
kuasi-pemerintah untuk aktivitas dan hak spesifik yang terkait langsung dengan atau dapat berdampak pada target
konservasi keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Penting diperhatikan bahwa: 1) banyak konsesi dan surat izin tidak
menyampaikan hak properti dan biasanya untuk periode waktu spesifik, yang acap kali pendek durasinya; dan 2) banyak
konsesi dan surat izin tidak didesain dan mungkin saat ini tidak digunakan untuk tujuan konservasi, tapi mungkin dapat
digunakan untuk tujuan konservasi dengan pemikiran dan adaptasi kreatif. Beberapa jenis konsesi dan surat izin mungkin
merupakan opsi yang layak untuk konservasi, termasuk untuk zona pesisir, budidaya perairan, wisata ekologi, air tawar,
penangkapan ikan, dan layanan ekosistem.
Konsesi Zona Pesisir: Di banyak negara, zona pesisir merupakan area tanah yang ditetapkan secara legal dan
dilindungi yang menyangga dan terletak paralel dengan garis pantai. Zona pesisir sering kali terdiri dari area pantai
pasir kering dan luas tanah daratan spesifik yang terletak di atasnya dan langsung berbatasan dengan garis pasang
tinggi. Luas zona pesisir formal sangat berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya dan bahkan dalam suatu negara,
dari 100 kaki (30 meter) atau kurang hingga beberapa mil (beberapa kilometer). Kendati zona pesisir mungkin
dilindungi dari penggunaan dan dampak tertentu, sering kali terdapat pengecualian terhadap perlindungan dan
penggunaan tersebut yang diperbolehkan atau diotorisasi secara khusus oleh dinas pengelolaan pemerintah.
Perlindungan, pengecualian, dan otorisasi yang diperlukan sering kali diartikulasikan di undang-undang dan kebijakan
nasional dan lokal. Dalam beberapa kasus, penggunaan yang dapat diperbolehkan dan diotorisasi di antaranya dapat
mencakup bangunan hunian dan komersial, flora dan fauna liar serta panen tanaman, navigasi dan bentuk transportasi
lainnya. Ketika badan pengelolaan pemerintah mengharuskan penggunaan zona pesisir guna mendapatkan otorisasi
spesifik, badan tersebut dapat mengeluarkan satu bentuk konsesi atau lebih ke pengguna.
Konsesi zona pesisir telah didapatkan oleh lembaga konservasi di sejumlah negara untuk lebih lanjut melindungi zona
tersebut dan perairan pesisir di sekelilingnya dari aktivitas yang dapat diotorisasi oleh badan pemerintah. Konsesi zona
pesisir yang sama ini telah digunakan untuk mendapatkan otoritas kewenangan atas area tersebut, sehingga memungkinkan
lembaga konservasi untuk memikul tanggung jawab langsung atas penjagaan dan perawatan zona pesisir tersebut dalam
jangka panjang. Apakah dan bagaimana lembaga konservasi bisa mendapatkan konsesi zona pesisir tergantung pada
penafsiran dan penerapan hukum dan kebijakan relevan di tiap area proyek potensial serta penerimaan badan pengelolaan
pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas zona pesisir tersebut. Persoalan yang mesti dipertimbangkan praktisi
menyangkut konsesi zona pesisir mencakup: 1) kerentanan zona pesisir dan perairan pesisir sekitarnya bahkan dengan
status perlindungan; 2) tingkat dan jenis eksklusivitas dan kontrol pengelolaan; 2) biaya konsesi dan pengelolaan atas area
tersebut; 3) durasi; dan 4) luas area potensial untuk dibebankan tanggung jawab.
Konsesi Budidaya Perairan: Budidaya perairan (kerap disebut budidaya laut di lingkungan laut) adalah atau seharusnya
merupakan sekutu dekat bagi konvervasi. Budidaya perairan biasanya membutuhkan air bersih – perairan dan batas perairan
di sekitarnya yang bebas polusi dan erosi tanah – dan bebas dari aktivitas umum yang mengganggu. Semuanya ini juga
berlaku untuk banyak upaya konservasi. Di beberapa proyek budidaya perairan, sangat banyak konservasi yang mungkin
telah dilakukan sebagai suatu produk sampingan dari praktik budidaya perairan. Inibukan berarti bahwa budidaya perairan
tidak memiliki dampak lingkungan, tetapi dampaknya dapat dikurangi dan keuntungan konservasi dapatdiperbesar. Terlepas
apakah proyek MCA dilaksanakan bersamaan dengan proyek budidaya perairan atau terpisah dari proyek budidaya perairan,
praktisi mungkin bisa mendapatkan konsesi budidaya perairan untuk membantu mengamankan akses perlindungan dan hak
penggunaan terhadap area. Di banyak area, restorasi habitat (seperti restorasi kerang-kerangan dan restorasi terumbu karang)
mungkin secara teknis tercakup dalam definisi pemerintah tentang budidaya perairan dan oleh karena itu menjadikan konsesi
budidaya perairan berlaku langsung untuk proyek.
Pertanyaan konservasi menyangkut budidaya perairan dan konsesi terkait sedikitnya memiliki tiga sisi:
1. Apakah budidaya perairan yang dilakukan saat ini bersifat lestari?
2. Apakah ada peluang untuk bermitra dengan usaha budidaya perairan guna meningkatkan operasi mereka dan
mencapai tujuan konservasi keanekaragaman hayati laut dan pesisir pada saat yang bersamaan?
3. Apakah ada peluang untuk mendapatkan konsesi budidaya perairan secara langsung, sebagai otorisasi untuk
merestorasi dan mengelola ekosistem laut dan pesisir yang mengalami kemerosotan?
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Konsesi Wisata Ekologi: Sebagaimana dengan budidaya perairan, terdapat hubungan saling ketergantungan yang nyata
antara aktivitas pariwisata berbasis lingkungan – seperti menonton paus, mengamati penyu laut, olahraga memancing, dan
snorkeling/SCUBA – dengan lingkungan laut dan pesisir yang sehat dan alami. Konsep di balik konsesi wisata ekologi
adalah bahwa masyarakat lokal, perusahaan, dan/atau LSM bisa mendapatkan hak akses pariwisata eksklusif ke area
geografis spesifik. Karena hak eksklusif tersebut, lembaga kemungkinan dapat membebankan pungutan untuk akses
pengunjung ke area tersebut (berdasarkan permintaan pasar), beberapa di antaranya akan dikembalikan ke pengelolaan dan
konservasi area tersebut. Terdapat beragam skenario di mana hal ini dapat terjadi dengan banyak variabel potensial di
dalam tiap skenario, sehingga sulit untuk membayangkan semuanya – pejuang konservasi dapat bermitra
denganperusahaan wisata ekologi, di antara skenarionya yaitu perusahaan wisata ekologi dapat memikul tanggung jawab
untuk aktivitas konservasi dan/atau pejuang konservasi dapat memikul tanggung jawab untuk aktivitas wisata ekologi.
Konsesi Air Tawar: Ekosistem laut dan pesisir (khususnya zona pesisir dekat pantai) sangat bergantung pada aliran
masuk air tawar dan proses biofisik terkait (mis., aliran sedimen, unsur hara, plankton, larvae) untuk menjaga struktur
dan fungsinya. Dengan demikian, kemampuan untuk mendapatkan konsesi air tawar merupakan kepentingan yang terkait
langsung dengan para pejuang konservasi. Namun, hal ini juga merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks,
karena umumnya air yang dilepaskan ke laut diyakini terbuang. Kendati begitu pandangan ini perlahan-lahan mulai
berubah, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat yang dapat diperoleh dengan
menjaga aliran lingkungan di ekosistem air. Lagi pula, mendapatkan konsesi untuk penarikan air tawar dari sungai kecil
dan sungai, dan kemudian membiarkan air di sungai kecil dan sungai sehingga terus mengalir ke laut dan akhirnya ke
muarah dan habitat dekat pantai, merupakan sebuah opsi yang digunakan saat ini di beberapa negara (sepertiAmerika
Serikat) dan akan terus dieksplorasi oleh yang lainnya (seperti Meksiko). Lebih jauh, karena konsesi konservasi air tawar
relatif baru di sebagian besar area, kemampuan untuk mendapatkan konsesi dan kemudian mencapai tujuan konservasi
yang diinginkan harus dinilai kasus per kasus.
Konsesi Penangkapan Ikan: Terkait dengan konsesi air tawar, pejuang konservasi mungkin bisa memperoleh konsesi
penangkapan ikan langsung dari pengelola perikanan pemerintah tapi tidak menangkap ikan, atau menangkap ikan dengan
cara yang lebih lestari. Menahan diri untuk tidak menangkap ikan dalam kondisi ini terkadang dianggap
mengimplementasikan lisensi penangkapan ikan terbalik. Strategi ini akan layak bila batas untuk jumlah total konsesi
penangkapan ikan (atau lisensi), Total Tangkapan yang Diperbolehkan/Total Allowable Catch (TAC), dan kuasa TAC ke
pemegang konsesi ditetapkan dan diberlakukan. Kendati tidak umum dan terkadang kontroversial, pendekatan ini telah
digunakan oleh CI minimal di satu proyek di Kiribati.
Konsesi Ekosistem: Konsesi di banyak bagian dunia secara tradisional dikeluarkan oleh pemerintah untuk aktivitas
ekstraktif dan terkait pengembangan yang telah dipandang berkontribusi langsung untuk produktivitas ekonomi negara.
Namun belakangan ini konsesi juga telah dikeluarkan bagi LSM untuk tujuan konservasi. Kendati itu tidak bersifat
ekstraktif atau berorientasi ke pengembangan, sebuah argumen dapat atau telah dikemukakan bahwa konsesi konservasi
belakangan ini sangat berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi dengan disediakannya lingkungan sehat yang
diperlukan, yang merupakan fondasi industri pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan begitu, pejuang
konservasi bisa mencoba untuk mendapatkan konsesi dari satu dinaspemerintah atau lebih (kemungkinan hal ini minimal
membutuhkan persetujuan dari dinas lingkungan dan dinas perikanan) yang akan memungkinkan mereka untuk mengelola
seluruh aspek dan penggunaan dalam seluruh ekosistem laut dan pesisir. Kendati tidak ada proyek konservasi yang
diketahui melibatkan konsesi ekosistem, sejumlah proyek mencoba untuk mengupayakan hal ini. Dinas pemerintah dan
masyarakat sekitarnya yang mendukung dan berpandangan jauh ke depan kemungkinan diperlukan agar pendekatan ini
menjadi layak.
Perjanjian dan Kontrak Pengelolaan
Beberapa jenis perjanjian dan kontrak sipil formal dan informal tersedia untuk digunakan sebagai MCA di banyak
negara. Prinsip hukum mendasar di balik perjanjian dan kontrak ini adalah bahwa pemegang hak dapat secara teoretis
berkomitmen untuk bertindak atau tidak bertindak melalui sebuah kontrak dengan pihak lain sepanjang syarat dan
ketentuan kontrak tidak bertentangan dengan hukum. Opsinya banyak, termasuk perjanjian pengelolaan partisipatif
dengan pengelola Area Laut yang Dilindungi (MPA) dan perjanjian dengan anggota masyarakat dan nelayan lokal.
Jenis perjanjian dan kontrak yang sama ini juga dapat digunakan untuk perdangan peralatan menangkap ikan.
Sebagai kebalikan dari membeli hak dari pemilik dan pengguna serta mendapatkan konsesi dan surat izin dari pemerintah
(keduanya dirinci di atas), pejuang konservasi juga dimungkinkan untuk menjalin perjanjian kontrak formal serupa dengan
pemegang hak guna mencapai tujuan konservasi keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Kendati dalam beberapa kasus
mungkin lebih disukai membeli kepemilikan dan hak pengguna atau mendapatkan hak pengguna melalui konsesi sehingga
pejuang konservasi dapat memikul tanggung jawab langsung atas area dan aktivitas, pada situasi lain hal ini mungkin tidak
dimungkinkan atau bukan opsi terbaik. Dalam banyak situasi yang lebih disukai mungkin memberdayakan pemegang hak
sumber daya laut dan pesisir serta meningkatkan kapasitas mereka guna mengelola dan menggunakan hak mereka secara
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berkelanjutan hingga ke masa depan sebagaimana yang dapat diprediksi. Jika memang begitu halnya, tersedia beberapa
opsi, termasuk: perjanjian pengelolaan kolaboratif untuk area yang dilindungi; perjanjian kontrak formal dengan koperasi
penangkapan ikan; dan perjanjian ko-manajemen dengan kelompok pribumi.
Eko-sertifikasi dan Eko-label: Eko-sertifikasi dan eko-label disajikan di sini sebagai suatu kemungkinan subkomponendari perjanjian dan kontrak pengelolaan yang dapat dikembangkan dengan masyarakat lokal, usaha berorientasi
pariwisata, dan usaha yang menggunakan sumber daya alam. Konsepnya di sini adalah bahwa pejuang konservasi dapat
melibatkan anggota masyarakat dan perusahaan melalui MCA guna membantu mereka mencapai, mempertahankan, dan
memetik manfaat dari praktik bisnis berkelanjutan.
Sebagai contoh, sertifikasi oleh Marine Stewardship Councli (MSC)22 secara teori berarti bahwa usaha perikanan
melaksanakan bisnis secara berkelanjutan. Sebagai imbalannya, nelayan mungkin mendapatkan akses ke ceruk pasar,
pengakuan merek dan harga yang lebih tinggi untuk produk mereka. Jika teori tersebut benar, sertifikasi berbagai usaha
perikanan akan memberikan insentif kepada nelayan untuk menangkap ikan dengan cara yang tidak merusak. Kendati
sertifikasisendiri tidak memenuhi definisi MCA (karena insentif ekonomi tidak dijamin atau pun disediakan secara
langsung oleh MSC), sertifikasi, atau eko-label, dapat digunakan sebagai alat dan insentif tambahan di dalam proyek
MCA, seperti pertukaran peralatan menangkap ikan dan kontrak dengan koperasi penangkapan ikan.
Namun, penting untuk dicatat bahwa sejumlah pejuang konservasi dan ilmuwan perikanan menganggap standar
sertifikasi tertentu terlalu berfokus pada usaha perikanan individual dan keberlanjutannya dari sudut pandang ekonomi
dan produksi, dan tidak cukupfokus pada keberlanjutan ekologis (mis., total tangkapan yang diperbolehkan di
beberapa kejadian ditetapkan tanpa pertimbangan matang tentang interaksi dan kebutuhan ekosistem dari spesies nontarget lainnya). Juga penting untuk diperhatikan bahwa sejumlah proyek berguna bagi nelayan untuk meningkatkan
praktik penangkapan ikan mereka, meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan, dan mengurangi dampak terkait
dengan usaha perikanan tanpa mengupayakan sertifikasi formal. Dalam kasus ini, akses terhadap ceruk pasar,
pengakuan merek, harga premium, dan manfaat lainnya dianggap suatu kemungkinan, lebih murah, dan lebih efisien
tanpa melibatkan badan sertifikasi eksternal.
Kontrak Amanah
Kontrak amanah konservasi umum yang menetapkan kriteria pemberian dana dan kinerja untuk peruntukan dan
pengelolaan area yang dilindungi telah berhasil didirikan pada tingkat negara dan tingkat lokasi di beberapa negara di
seluruh dunia. Banyak dari kontrak amanah ini yang sesuai dengan definisi MCA, sebagai kontrak dan lampiran terkait,
perjanjian kerja sama dan rencana implementasi biasanya mengidentifikasi: 1) pihak-pihak, termasuk pejuang konservasi
dan pemegang hak; 2) tujuan konservasi laut dan pesisir yang disepakati bersama; 3) komitmen pemegang hak untuk
mengeksekusi dan mengimplementasikan seluruh persoalan terkait dengan upaya konservasi; dan 4) insentif ekonomi
dalam bentuk dana amanah. Dana amanah itu biasanya bertujuan menyediakan sumber pendanaan permanen untuk inisiatif
lingkungan.
Beberapa catatan umum untuk dipertimbangkan bila dana amanah dikembangkan untuk proyek MCA spesifik:
1. Amanah harus menghasilkan pendanaan tahunan yang memadai (atau cukup melengkapi sumber pendanaan lainnya)
guna mendukung pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam area proyek. Untuk
menentukan jumlah pendanaan tahunan yang diperlukan, perencanaan jangka panjang untuk seluruh paket aktivitas
implementasi MCA harus dirampungkan.
2. Sumber daya amanah harus dikelola secara efisien dan dengan pengawasan yang tepat guna memastikan bahwa dana
dikeluarkan secara tepat, yang kemungkinan akan membutuhkan penetapan administrator amanah pihak ketiga.
3. Idealnya, prinsip amanah harus tetap utuh dan dikelola sebagai sumber pendanaan abadi.

Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Hasil dari Sub-langkah 1.1 harus dirangkum untuk tujuan referensi ketika praktisi membuat kesimpulan dan
rekomendasi dari analisis kelayakan di Sub-langkah 1.8 dan, jika terus melanjutkan aktivitas proyek, ketika
membicarakan opsi pengaturan kontrak dengan pemegang hak di Fase 2 dan mendesain pengaturan di Fase 3. Tabel 6
menyediakan contoh bagaimana rangkuman tersebut terlihat; lembar kerja kosong yang serupa dengan Tabel 6
disediakan di Lampiran 1.

22

MSC merupakan salah satu dari hanya beberapa badan sertifikasi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
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1.2

TUJUAN KONSERVASI
Sub-langkah 1.2 Hasil

Praktisi harus menetapkan konsep tujuan konservasi yang mencakup, minimal target konservasi dan
pengaruh yang mereka inginkan terhadap target.

Unsur kedua dalam definisi MCA adalah: bertujuan meraih tujuan konservasi laut atau pesisir. Setelah praktisi
menentukan jenis pengaturan kontrak yang tersedia bagi mereka di Sub-langkah 1.1, mereka kemudian harus
menentukan tujuan konservasi. Menentukan tujuan konservasi tidak hanya akan membantu dalam memilih jenis
pengaturan kontrak yang paling tepat untuk proyek, tapi juga akan menjadi dasar untuk sisa sub-langkah dalam analisis
kelayakan.
Untuk tujuan Panduan Lapangan MCA, istilah-istilah di bawah ini digunakan sebagai berikut:
• Tujuan konservasi: tujuan konservasi mencakup satu pengaruh konservasi spesifik atau lebih yang diinginkan dari
sebuah proyek terhadap satu target konservasi spesifik atau lebih.
• Pengaruh konservasi: dampak yang diinginkan pada target konservasi, seperti mengkonservasi,
melestarikan, melindungi, merestorasi, memulihkan, dll.
• Target konservasi23: pengaruh konservasi secara langsung adalah pada fitur alamiah, seperti unsur keanekaragaman
hayati (spesies spesifik), habitat/sistem, atau pada layanan/proses ekosistem. Target konservasi terkadang dapat
secara langsung mencakup fitur manusia, seperti infrastruktur masyarakat, mata pencaharian, atau operasi
komersial di lingkungan laut dan pesisir. Dengan secara langsung menangani atau meningkatkan fitur manusia,
proyek tersebut dapat secara tidak langsung meningkatkan fitur alamiah.
Beberapa dari tujuan konservasi MCA adalah sudah, dan dapat sangat sederhana, seperti melindungi dan menjaga
sumber daya alam atau mengedepankan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tujuan sederhana ini mungkin
lebih mudah untuk disetujui oleh pemegang hak, tapi ironisnya mereka mungkin lebih sulit bagi pemegang hak untuk
memahami (atau untuk pada akhirnya memiliki pemahaman yang sama di antara mereka dan lembaga konservasi).
Tujuan sederhana juga bisa menjadi lebih sulit untuk diukur dandipantau selama periode MCA dan akibatnya lebih
menyulitkan dalam menentukan apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Oleh karena itu, tujuan konservasi MCA tidak
harus rumit, tapi minimal harus sejelas mungkin. Semakin tepat dan terperinci tujuan konservasi itu (seperti
meningkatkan ikan terumbu sebanyak 20%), maka semakin mudah untuk menjelaskan ke pemegang hak apa yang
sedang dicapai. Pelacakan, pengukuran, dan pelaporan mengenai keberhasilan pencapaian tujuan mestinya juga lebih
mudah. Kekurangandari tujuan yang lebih tepat dan terperinci yaitu tujuan tersebut lebih sulit untuk digambarkan pada
awalnya dan lebih sulit untuk memastikan ketercapaiannya. Hal yang paling mendasar adalah bahwa tujuan konservasi
untuk proyek MCA harus mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, tingkat pemahaman, dan kapasitas pemegang hak,
lembaga konservasi dan pihak lainnya yang berminat, yang dapat dilibatkan atau memengaruhi proyek (seperti
penyandang dana).
Sehubungan dengan istilah-istilah di atas, satu pelajaran penting yang dipetik dari pengalaman bertahun-tahun terkait
praktik terbaik MCA adalah bahwa MCA dapat digunakan untuk membantu mencapai berbagai tujuan konservasi,
termasuk beragam pengaruh terhadap hampir semua jenis fitur alamiahdan manusia, di mana contohnya tercantum di
bawah ini pada Tabel 7. Poin singkat tapi penting di sini adalah membedakan antara tujuan konservasi dan tindakan
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan konservasi tersebut. Sebagai contoh, tujuan konservasi MCA mungkin untuk
menjaga tingkat penyu laut saat ini di area tertentu. Satu tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu mungkin
menetapkan pantai untuk bersarang penyu laut sebagai area yang dilindungi. Praktisi sering mencampur-adukkan
tindakan menetapkan area yang dilindungi dengan tujuan konservasi. Oleh karena itu, praktisi harus secara jelas
membedakan antara tindakan konservasi dan tujuan konservasi. Tindakan konservasi (atau komitmen konservasi) akan
dibicarakan secara lebih detail dalam Sub-langkah 1.4.

23

Di beberapa latar, istilah “fitur konservasi” digunakan sebagai pengganti istilah “target konservasi.”
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Tabel 7: Contoh Tujuan Konservasi Umum
Tujuan Konservasi dengan Fitur Alamiah
Melakukan konservasi keanekaragaman hayati
Memastikan dan menyediakan layanan ekosistem
Melindungi garis pantai
Memulihkan dan melindungi spesies (mis., penyu laut)
Memulihkan dan secara berkelanjutan mengelola perikanan
Merestorasi dan melindungi terumbu (terumbu karang dan
karang kerang-kerangan) dan bakau

Tujuan Konservasi dengan Fitur Manusia
Menyediakan mata pencaharian alternatif dan pelengkap
Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan ruang
laut
Mengidentifikasi dan menentukan langkah-langkah adaptasi perubahan
iklim yang ramah lingkungan
Mengoperasikan proyek-proyek budidaya laut yang ramah lingkungan
(mis., ikan bersirip, ikan kerang-kerangan, dan rumput laut)
Merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif pengembangan
masyarakat yang berkelanjutan
Melestarikan lokasi kultural
Mengedepankan pariwisata yang berkesinambungan

Tabel 7 menyajikan daftar terperinci tujuan konservasi yang dapat dicapai dengan bantuan dari praktik terbaik MCA.
Praktisi seharusnya tidak merasa terbatasi oleh daftar ini, karena ini hanya menyajikan beberapa, tidak semuanya, dari
contoh tujuan konservasi terkait MCA. Namun begitu, praktisi harus dapat secara jelas mengartikulasikan konsep tujuan
konservasi untuk proyek tertentu sebelum mengupayakan MCA. Tujuan yang hanya bermaksud untuk melindungi
sebuah lokasi jelas berbeda dengan tujuan untuk merestorasi fungsi ekologis yang rusak. Tujuan untuk mendidik
masyarakat mungkin memerlukan jenis MCA yang sangat berbeda dibanding melaksanakan riset ilmiah. Di samping itu,
kendati contoh tujuan di Tabel 7 tidak sespesifik ini, praktisi harus mencoba mengukur tujuan konservasi mereka, seperti
melindungi 30%^ dari habitat dekat pantai, melindungi 100% dari spesies yang tersisa, atau secara berkelanjutan
memanen 10% dari populasi ikan. Lebih lanjut, karena pemegang hak harus sepenuhnya menyepakati dan sering kali
membantu mencapai tujuan konservasi, praktisi harus mempertimbangkan bagaimana pemegang hak memandang dan
menggunakan target konservasi dan area atau sumber daya terkait. Sebagai contoh, jika pemegang hak tergantung pada
penangkapan ikan untuk nafkah mereka, tujuan konservasi biasanya bagaimanapun harus memungkinkan keberlanjutan
penangkapan ini.
Dalam menentukan tujuan konservasi untuk MCA, praktisi juga harus mempertimbangkan kebutuhan terkait lainnya dari
pemegang hak (misalnya, pengembangan masyarakat dan mata pencaharian alternatif/pelengkap). Jika kebutuhan lain dari
pemegang hak diabaikan begitu saja selama proses identifikasi tujuan konservasi, praktisi berisiko hanya menangani
penyebab langsung kemerosotan sumber daya alih-alihpendorong yang mendasarinya. Memahami kebutuhan dan
keinginan pemegang hak dan masyarakat lokal juga akan membantu praktisi mendesain insentif ekonomi efektif yang akan
membentuk paket manfaat komprehensif sebagaimana yang dirinci di Sub-langkah 1.7. Kendati praktisi konservasi
mungkin tidak dapat menangani semua kebutuhan dan keinginan pemegang hak, tapi mengabaikan hal ini dapat
mengganggu pencapaian tujuan konservasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, bila pemegang hak memiliki
kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat secara langsung ditangani melalui MCA, praktisi harus mempertimbangkan
mitra atau cara lain untuk membantu menangani kebutuhan lain tersebut.
Akhirnya, jika belum diselesaikan, praktisi harus mencoba memprioritaskan area geografis di mana di dalamnya tujuan
konservasi dapat dicapai. Pada akhirnya, prioritisasi area tertentu akan membantu menentukan apakah MCA dapat
mencapai tujuan konservasi yang bernilai dan dapat diukur dan akan membantu dalam identifikasi pemegang hak dan
pengembangan komitmen konservasi.

Menentukan Target Konservasi
Praktisi harus menentukan apa yang akan ditargetkan untuk konservasi dan di mana itu terletak pada daratan atau
lautan. Dalam sebagian besar kasus, baik fitur alamiah maupun manusia kemungkinan akan menjadi target konservasi
yang diperlukan guna menangani penyebab langsung dan pendorong yang mendasari kemerosotan target atau risiko
degradasi masa depan.
Pada akhirnya, beberapa faktor yang membantu menentukan apa paket target konservasi yang semestinya, termasuk tapi
tidak terbatas pada:
1. Ancaman terhadap target konservasi;
2. Misi entitas konservasi dan penyandang dana proyek;
3.
Kapasitas dan keahlian lembaga konservasi;
4. Kebutuhan pemegang hak; dan
5. Kerangka hukum di mana MCA akan dijalin.
Dengan dipahaminya seluruh kemungkinan paket target konservasi secara lebih baik, praktisi harus menentukan
melalui penilaian formal atau informal apakah target konservasi sesungguhnya untuk proyek tersebut.
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Paragraf berikut membahas bagaimana praktisi dapat melakukan penilaian yang lebih tajam untuk menentukan target
konservasi. Namun dalam beberapa situasi, praktisi mungkin ingin mengidentifikasi target konservasi secara lebih
oportunis. Contoh-contoh kapan identifikasi oportunis terhadap target konservasi dapat diterapkan mencakup
penawaran spesifik targetdari donor atau pemegang hak yang bersedia, kepentingan kemitraan spesifik target, atau
ceruk unik yang tidak diisi sebelumnya. Praktisi mungkin juga tertarik dalam menguji mekanisme MCA, dan dengan
demikian, mungkin menentukan terlebih dahulu di mana MCA dapat terjadi, kemudian menentukan mana area yang
sesuai dengan kepentingan konservasi, dan terakhir menentukan aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melindungi
target konservasi yang terletak di lokasi.
Karakterisasi ekologis terhadap lokasi, sumber daya, atau ekosistem memberikan informasi tentang alasan mengapa
area itu penting untuk konservasi (misalnya, keragaman spesies, endemisme, representasi), dan mendeskripsikan
karakteristik area itu (misalnya, kondisi lokasi, ukuran, keterhubungan dengan area lain yang dilindungi, ancaman
terhadap konservasinya). Banyak kelompok konservasi yang menerapkan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasi
dan mencirikan area di mana konservasi merupakan sebuah prioritas (mis., Key Biodiversity Areas, Hot Spots, and
WildernessAreas CI; Ecoregional Assessments TNIC), berdasarkan kehadiran dari ekosistem yang penting, kualitas
habitat, dan tingkat ancaman. Pada tingkat yang sangat tinggi ini, karakterisasi dan prioritisasi ekologis sering kali
diselesaikan dengan menggunakan data tabel dan spasial, yang dikumpulkan dari berbagai lembaga akademik,
pemerintah, dan LSM. Di beberapa area, data ini mungkin tidak tersedia dan/ataumungkin pada skala yang tidak
membantu dalam menilai makna penting dari lokasi lapangan tertentu. Jika begitu halnya, kerja lapangan mungkin
diperlukan untuk mencirikan dan menjustifikasi nilai penting dari area tertentu berdasarkan pada fitur lokal. Jika kerja
lapangan memang diharuskan, maka penting untuk memiliki stafyang ahli dalam ekosistem laut, pesisir, air tawar,
dan/atau darat, tergantung pada lingkup dan skala proyek potensial.
Contoh target konservasi yang diartikulasikan sebagai ragam bentuk layanan ekosistem ditemukan di Tabel 8. Contoh
dari berbagai unsur keanekaragaman hayati, bagian dari layanan ekosistem pelestarian, ditemukan di Tabel 9. Praktisi
tidak boleh merasa terbatasi oleh daftar di salah satu tabel itu.

Tabel 8: Contoh Target Konservasi terkait Layanan Ekosistem24
Kategori Layanan
Ekosistem

Kultural

Pelestarian

Penyediaan

Pengaturan

Pendukung

24

Jenis Layanan Ekosistem
• Estetika
• Inspirasi kultural, intelektual dan spiritual
• Pengalaman rekreasional (naik perahu,
menyelam, berenang, melihat pemandangan,
fotografi, berselancar, ski air, paralayar,
berjemur)
• Penemuan ilmiah
• Akuntansi ketidakpastian
• Keragaman genetik dan biologis spesies untuk
digunakan di masa depan
• Perlindungan pilihan
• Energi (gelombang, pasang, arus, angin, panas,
surya, minyak dan gas)
• Serat, kayu
• Makanan, rempah-rempah (makanan laut, burung
air, rumput laut)
• Pelopor produk industri dan farmasi
• Regulasi atmosfer dan iklim
• Regulasi biologis
• Kontrol erosi
• Perlindungan badai dan banjir
• Penyimpanan dan pemeliharaan air tawar
• Keseimbanganhidrologis
• Persebaran dan daur unsur hara
• Pembusukan dan detoksifikasi limbah
• Penyerbukan tanaman dan persebaran bijil
• Daur zat hara
• Kontrol hama dan penyakit
• Pemurnian air dan udara

Sebagian besar diambil dari UNEP (2006).

Penjelasan

Manfaat non-material yang diperoleh manusia
dari ekosistem melalui pengayaan spiritual,
perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi, dan
pengalaman estetika.

Layanan yang menjaga terbukanya pilihan untuk
digunakan manusia di masa mendatang.

Produk yang diperoleh dari eksosistem.

Manfaat yang diperoleh dari peraturan proses
ekosistem

Layanan ekosistem yang diperlukan untuk produksi
seluruhlayanan ekosistem lainnya
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Tabel 9: Contoh Target Konservasi terkait Keanekaragaman Hayati sebagai Layanan Ekosistem
Pelestarian
Unsur
Keanekaragaman
Hayati
Udara

Binatang
(dan habitat binatang)

Contoh
•
•

Kualitas udara*
Ruang udara*

“Udara” sendiri merupakan target konservasi langsung yang langka, tapi
dapat dimungkinkan pada beberapa situasi unik.

•
•

Ikan
Ikan kerang-kerangan
(terumbu)
Karang (terumbu)
Mamalia laut
Burung

Dapat secara permanen atau sementara menempel ke sedimen dasar
(biasanya sesil), hidup di atas substrat (biasanya agak bergerak), hidup di
kolom air (biasanya sangat lincah), atau hidup di atas air. Perhatikan
bahwa di beberapa negara hak untuk melindungi binatang yang menempel
di tanah dan
sedimen bawah air dapat secara langsung atau tidak langsung berhubungan
dengan hak yang dikaitkan dengan dataran tinggi pesisir..

•
•
•
•

Tanah
(dan habitat)

•

Sedimen, tanah, pasir,
kerikil, mineral, dan minyak
Dapat berupa dataran tinggi pesisir yang terdekat (antara garis pasang tinggi
Struktur alam fisik yang
menempel ke atau tertanam dan rendah), atau tanah subtidal (di bawah garis pasang rendah).
di tanah, seperti karang
kerang-kerangan
Dapat menempel ke dasar sedimen, mengambang di kolom air, atau
Lamun zostera, tumbuhan
mengambang di atas air. Perhatikan bahwa hak untuk melindungi tanaman
laut, dan bentuk lamun
yang menempel ke tanah dan sedimen dapat secara langsung atau tidak
serta ganggang lainnya
langsung terhubung dengan hak yang terkait dengan tanah.
Bakau

•
•
•

Kualitas air*
Kuantitas air*
Kolom air*

•

•
Tanaman
(dan habitat tanaman)

Air

Penjelasan

Bisa laut (intertidal atau subtidal) atau air tawar.

* Biasanya, unsur keanekaragaman hayati ini hanya bisa dilindungi secara tak langsung melalui MCA. Misalnya, jika MCA adalah
untuk restorasi kerang-kerangan, maka perlindungan kualitas, kuantitas dan kolom air dapat dimungkinkan karena unsur ini secara sah
diperlukan untuk melaksanakan dan menjaga upaya restorasi kerang-kerangan.

Mengidentifikasi Fitur Manusia
Sebagaimana disebutkan di atas, praktisi tidak boleh mengabaikan pendorong mendasar terjadinya kemerosotan sumber
daya (yang acap kali merupakan fitur manusia) kendati pendorong ini mungkin berada di luar lingkungan lembaga
konservasi. Di samping fitur alamiah, dua fitur manusia yang tampak membentuk pilar utama proyek MCA yang sukses
adalah: 1) pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan 2) mata pencaharian alternatif/pelengkap. Ketika dua fitur
manusia ini tidak ditangani di proyek MCA, maka kemungkinan sukses berkurang.
Banyak sumber daya yang tersedia bagi praktisi untuk membantu memahami bagaimana cara menilai persoalan mata
pencaharian dan pengembangan masyarakat terkait dengan kemerosotan sumber daya. Di negara yang lebih maju,
pemerintah lokal dan negara bagian mungkin telah bergerak maju melampaui apa yang dapat dilakukan lembaga
konservasi. Dengan demikian, informasi dan bantuan dari (dan kemungkinan kemitraan dengan) lembaga pemerintah
ini harus diupayakan. Untuk negara berkembang dan negara berkekuatan ekonomi baru, informasi mengenai proses,
sepertipeningkatan mata pencaharian berkelanjutan,25 penaksiran pedesaan yang cepat,26 analisis sosio-ekonomi,27 dan
metodologi penaksiran serupa lainnya, dapat diakses melalui Internet.
Pada akhirnya, praktisi harus memahami: 1) Apakah dan bagaimana fitur manusia dapat ditangani dalam proyek MCA
sebagai sarana untuk mencegah dan/atau mengurangi kemerosotan sumber daya; 2) apakah mitra proyek tambahan
diperlukan untuk melakukan hal tersebut; dan 3) apakah implikasinya dalam hal komitmen pemegang hak dan
pendanaan proyek.
Sebagai contoh, lihat panduan International Union for Conservation of Nature’s practitioner’s tentang mata pencaharian berkelanjutan secara online
di: http://www.iucn.org/about/work/programmes/marine/marine_resources/?2653/SLED.
26 Sebagai contoh, lihat Bab 8 tentang Sistem Informasi dan Riset Pemasaran Organisasi Pangan dan Pertanian PBB secara online di:
http://www.fao.org/.
docrep/W3241E/w3241e09.htm#chapter%208:%20rapid%20rural%20appraisal.
27 Sebagai contoh, lihat pengantar analisis ekonomi dan sosial Bank Dunia secara online di: http://go.worldbank.org/25WRLASSI0.
25

Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut | Hal 25 dari 106

Menentukan Kondisi Target Konservasi yang Ada dan yang Diinginkan di Masa Depan
Mengetahui target konservasi yang ada di lokasi tertentu merupakan suatu hal, tapi memahami status target saat ini dan
masa depan dalam hal kelayakan jangka panjang merupakan hal yang berbeda. Pada suatu titik di awal proses MCA,
praktisi harus menentukan apakah target konservasi layak (mis., target akan lestari seiring waktu jika dijaga dalam
kondisi saat ini) atau tidak layak (mis., target akan menurun dan merosot seluruhnya seiring waktu jika tidak diperbaiki,
direstorasi, diadakan kembali, dan selanjutnya dilindungi). Dengan demikian, terlepas dari apakah proyek tersebut akan
menangani fitur alamiah dan/atau fitur manusia, kondisi saat ini dan masa depan yang diinginkan dari target tersebut
harus ditentukan dan dinyatakan sejelas mungkin.
Dengan memahami kondisi saat ini dan masa depan yang diinginkan dari target konservasi, praktisi akan dapat
menentukan seberapa besar kesenjangannya (bila ada) dan apa yang perlu dilakukan untuk mengisinya. Jika ada
kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan, praktisi harus menentukan apa tindakan yang diperlukan untuk
mencapai kondisi yang diinginkan – tindakan ini menjadi pengaruh konservasi dari tujuan konservasi, seperti merestorasi,
memperbaiki, mengadakan kembali, dll. Jika tidak ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan, praktisi
harus menentukan apa tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan target dalam kondisinya saat ini yang diinginkan
– tindakan ini menjadi pengaruh konservasi dari tujuan konservasi, seperti menjaga, melindungi, melestarikan, dll.
Idealnya, pengaruh konservasi juga diukur (mis., 90% dari populasi, 100% dari habitat, 500 penyu laut, dll.).
Menentukan kondisi saat ini dan masa depan yang diinginkan dari target konservasi kemungkinan akan membutuhkan
kunjungan lokasi, survei, dan/atau pencatatan flora, fauna, dan fitur alamiah lainnya di lokasi, dan penilaian masyarakat.
Persoalan Laut dan Pesisir: Pencatatan biologis dan sosio-ekonomis di area laut dan pesisir memerlukan pengetahuan,
keahlian, dan peralatan khusus. Secara khusus, para ahli dalam bidang ekosistem laut dan pesisir, perahu, dan SCUBA
semuanya kemungkinan akan dibutuhkan, yang dapat menimbulkan biaya tambahan dan masalah tanggung jawab.
Persoalan kepemilikan properti mutlak: Meskipun berguna untuk tujuan perencanaan, pencatatan biologis dan sosioekonomis garis dasar tidak selalu dilaksanakan untuk proyek MCA yang mengakibatkan transfer kepemilikan properti
mutlak. Meskipun garis dasar mungkin tidak dibutuhkan untuk pemantauan kinerja atau penyesuaian insentif, tidak
ada salahnya membuat garis dasar agar pengukuran efektivitas dampak dan pengelolaan konservasi di masa
mendatang dimungkinkan.

Menentukan Lokasi untuk Mencapai Tujuan Konservasi
Berdasarkan lokasi target konservasi, kondisi target di berbagai lokasi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai
atau mempertahankan kondisi yang diinginkan di berbagai lokasi, praktisi harus menentukan lokasi terbaik untuk
mencapai tujuan konservasi. Dengan demikian, setelah menemukan lokasi, sumber daya atau layanan ekosistem yang
diprioritaskanuntuk konservasi, praktisi harus menilai apakah area, habitat, sumber daya, atau layanan aktual memiliki
ukuran dan kondisi yang memadai untuk mendapatkan perhatian.
Dalam menentukan lokasi di mana tujuan konservasi akan dicapai, praktisi harus bersikap harus bersikap strategis dalam
hal pemaksimalan nilai lokasi, sumber daya, atau layanan ekosistem yang dipilih untuk MCA dalam hal keterhubungan
sekarang dan masa depan dengan upaya konservasi lain atau menetapkan area dengan luas yang memadai guna
mempertahankan habitat untuk populasi spesies yang layak untuk mendiaminya. Jika informasi tentang lokasi, sumber
daya, atau layanan ini tidak memadai untuk menentukan nilai penting biologis dan sosialnya, penilaian lanjutan mungkin
diperlukan. Ketika melakukan penilaian lanjutan, harap camkan perlunya garis dasar biologis dan sosio-ekonomis untuk
pemantauan di masa depan.
Praktisi mungkin ingin menyelesaikan survei batas area yang akan tercakup dalam MCA. Kendati sub-langkah lain
dalam analisis kelayakan dapat menyediakan waktu yang tepat untuk menyelesaikan survei batas, Sub-langkah 1.2
menyediakan kesempatan nyata pertama. Keadaan spesifik proyek akan menentukan jika dan ketika batas-batas fisik
untuk area proyek MCA perlu ditentukan. Dalam latar yang tidak begitu formal, penentuan batas proyek MCA mungkin
sesederhana mensketsa area di peta atau mengidentifikasi fitur alam dan budaya di lanskap yang membentuk perimeter
area proyek tersebut. Dalamlatar yang lebih formal (mis., hak properti sedang dialihkan), survei batas yang dilakukan
bersama surveyor tanah bersertifikasi dengan pengalaman dalam lingkungan air mungkin akan diperlukan.
Persoalan Laut dan Pesisir: Batas properti yang terdapat di perairan dengan garis pasang tinggi sering kali tidak jelas dan
membingungkan. Dengan begitu, menyurvei batas-batas lokasi MCA sering kali merupakan hal yang penting jika survei
belum diselesaikan. Pemegang hak, khususnya dinas pemerintah, mungkin menginginkan atau memerlukan survei batas.
Survei batas untuk area yang terdapat di garis pasang tinggi bisa kompleks dan lebih mahal dibandingkan survei darat.
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Mengartikulasikan Tujuan Konservasi
Begitu target konservasi dan pengaruh yang diinginkan pada target itu telah ditentukan, artikulasi publik terhadap tujuan
konservasi harus mempertimbangkan minimal tiga faktor:
1.
2.
3.

Misi lembaga dan penyandang dana konservasi;
Kerangka legal diadakannya MCA; dan yang terpenting
Perspektif dan nilai pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya yang akan terdampak oleh MCA atau yang
dapat memengaruhi MCA.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, praktisi mungkin ingin mengartikulasikan tujuan konservasi sebagai sesuatu yang
terkait dengan satu layanan ekosistem atau lebih atau satu unsur keanekaragaman hayati atua lebih, atau pun keduanya
(lihat Tabel 8 dan 9). Kendati pelestarian keanekaragaman hayati biasanya dianggap salah satu dari banyak layanan
ekosistem, pemegang hak dan pemangku kepentingan lain mungkin tidak memandang keanekaragaman hayati demikian.
Selain itu,terminologi dan konsep terkait layanan ekosistem dan/atau keanekaragaman mungkin, atau mungkin tidak,
cocok dengan pemegang hakdan pemangku kepentingan lainnya. Mengingat hal ini, perspektif pemegang hak dan
pemangku kepentingan lainnya adalah penting dipertimbangkan ketika mengartikulasikan target konservasi secara publik.
Dalam beberapa kasus, praktisi mungkin harus meyakinkan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya bahwa
MCA tidak hanya akan melarang pemanfaatan di suatu area (mis., ketika mengkhususkan area untuk dilindungi).
Sebaliknya, praktisi mungkin harus meyakinkan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCA akan
memberikan layanan bagi mereka dan masyarakat. Memberikan sesuatu kepada masyarakat (dan pihak lain) mungkin
dianggap lebih sebagai penggunaan produktif yang mungkin lebih mudah dipahami, diterima, dan disahkan
olehpemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, mengartikulasikan kepada pemegang hak,
pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat umum bahwa MCA akan menyediakan satu layanan ekosistem atau
lebih mungkin diperlukan guna melindungi keanekaragaman hayati. Apakah pemegang hak dan pemangku kepentingan
akan menerima pesan terkait dengan layanan ekosistem atau keanekaragaman hayati harus ditentukan secara kasus per
kasus. Bagaimanapun, MCA dapat mencapai keduanya.

Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Tabel 10 menyediakan contoh target konservasi dengan pengaruh yang ditentukan secara lebih jelas. Praktisi harus
berupaya untuk menetapkan tujuan serupa untuk proyek MCA. Sebuah lembar kerja kosong yang serupa dengan
Tabel 10 dapat ditemukan di Lampiran 1.

Tabel 10: Contoh Tujuan Konservasi (Target dan Efek yang Diinginkan)
Tujuan Konservasi
Target

Efek yang Diinginkan

Terumbu karang

Memulihkan terumbu terdegradasi 20% (500 hektar)
Melindungi terumbu100% dari kemerosotan masa depan (2.000 hektar)

Penyu laut

Mempertahankan populasi 500 individu saat ini

Keanekaragaman hayati

Mencegahan kepunahan semua spesies yang terjadi secara alamiah di dalam area proyek

Lokasi kultural dan spiritual

Melindungi lokasi kultural dan spiritual 100% (n = 12) dari degradasi

Pemandangan laut

Merestorasi pandangan laut 10% (5 kilometer) dan melindungi 100% (50 kilometer)

Penanggulangan badai

Merestorasi 5% (2,5 kilometer) dan melindungi 100% (50 kilometer) zona penyangga pesisir
dataran tinggi dan di bawah air
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1.3

PEMEGANG HAK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG LAIN
Sub-langkah 1.3 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, mendapatkan
pemahaman awal tentang posisi mereka dan persoalan potensial, dan menentukan apakah
keberlanjutan keterlibatan dan penyelesaian masalah dimungkinkan.

Unsur ketiga dalam definisi MCA adalah: satu pihak atau lebih (biasanya pemegang hak). Biasanya minimal satu pihak
dalamMCA merupakan pemegang hak yang memiliki, mengelola, mengontrol, memiliki akses atau pengaruh terhadap
area, spesies, layanan ekosistem, atau aktivitas yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan target
konservasi, ancaman terhadap target tersebut, atau aktivitas yang dapat mengurangi ancaman terhadap target. Definisi
MCA memenuhi syarat untuk "pemegang hak yang biasanya" agar bersifat inklusif karena mungkin terdapat kondisi
unik di mana tidak ada jenis pemegang hak apa pun yang terlibat dalam MCA. Namun begitu, hingga kini tidak ada
kondisi yang telah teridentifikasi di mana MCA dijalin tanpa pemegang hak tunggal sebagai pihak dalam perjanjian.
Ketika mempertimbangkan MCA, yang harus diperhitungkan:
1. Siapa yang akan menandatangani MCA untuk menyempurnakan perjanjian atas nama pemilik, pengelola, dan/atau
pengguna secara hukum dan tradisional?
2. Siapa yang harus terlibat dalam proyek guna mendapatkan tujuan konservasi jangka panjang – pengelola pemerintah,
masyarakat lokal, pengguna, dan/atau pengunjung?
Sebuah deskripsi istilah terkait dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya harus ditinjau sebelum
menyelesaikan sub-langkah ini. Untuk tujuan Panduan Lapangan MCA, istilah-istilah di bawah ini digunakan sebagai
berikut:
• Pemegang hak: pemegang hak mencakup pemilik, pengelola dan pengguna dataran tinggi, tanah bawah air, sumber
daya, aktivitas, atau layanan ekosistem terkait dengan area pesisir dan laut. Pemilik, pengelola, dan pengguna
mungkin merupakan lembaga berbeda atau mereka mungkin lembaga yang sama untuk area, sumber daya,
aktivitas, atau layanan tertentu.
• Pemangku kepentingan: pemangku kepentingan meliputi setiap lembaga (termasuk pemegang hak) yang mungkin
langsung atau tidak langsung memengaruhi atau dipengaruhi, baik positif maupun negatif, oleh MCA.
• Pemangku kepentingan langsung: pemangku kepentingan langsung mencakup setiap lembaga (termasuk
pemegang hak) yang menandatangani MCA, yang bisa jadi merupakan pemegang hak, pejuang konservasi, dan
pihak lainnya yang berminat.
• Pemangku kepentingan tidak langsung: pemangku kepentingan tidak langsung mencakup setiap lembaga (termasuk
pemegang hak) yang tidak menandatangani MCAtapi masih dapat dipengaruhi oleh MCA dan/atau dapat
memengaruhi hasilnya.
Pemangku kepentingan proyek MCA biasa (termasuk pemegang hak) mencakup, tapi tidak terbatas pada:
• Institusi akademik;
• Kelompok bisnis dan perusahaan terkait sumber daya alam (misalnya perikanan, pertambangan, perusahaan
minyak);
• Masyarakat dan/atau kelompok pribumi yang tinggal di atau dekat lokasi;
• Organisasi keagamaan, sosial, dan budaya;
• Dinas pemerintah, seperti yang bertanggung jawab atas regulasi, areal yang dilindungi, sumber daya alam
(misalnya perikanan, pertambangan, energi), atau layanan publik;
• Pemilik tanah di atau dekat lokasi;
• Donatur/penyandang dana bilateral dan multilateral;
• Lembaga swadaya masyarakat (lokal, nasional atau internasional), seperti mereka yang bekerja di
pengembangan masyarakat, konservasi, hak asasi manusia, dan hak ulayat; dan
• Hajat hidup, rekreasional, dan pengguna komersial di areal, sumber daya, atau layanan ekosistem.
Begitu tujuan konservasi ditetapkan di Sub-langkah 1.2, praktisi harus melakukan identifikasi awal mengenai
pemangku kepentingan untuk proyek mereka. Kendati penting pada titik ini agar seluruh proyek MCA potensial
mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan persoalan mereka secara jelas, yang tidak kalah pentingnya
adalah bahwa ekspektasi pemangku kepentingan tidak diwacanakan sampai analisis kelayakan diselesaikan
dankeputusan awal diambil untuk terus menindaklanjuti proyek. Berdasarkan hal ini, praktisi harus menilai dan
melakukan kontak awal dengan pemangku kepentingan secara sangat hati-hati. Pelibatan pemangku kepentingan
yang lebih mendalam dilakukan bila dan ketika proyek berlanjut ke Fase2 dan Fase 3.
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Mengidentifikasi Pemegang Hak dan Pemangku Kepentingan yang Lain
Sebuah miskonsepsi umum yang terdapat di tengah masyarakat dan bahkan di antara lembaga yang terlibat dalam
konservasi laut dan pesisir bahwa semua area dan sumber daya laut dan pesisir masuk ke dalam domain ketat
pemerintah dan tidak ada lembaga lain yang memiliki hak ke area tersebut. Kedua dugaan tersebut adalah salah karena
pemegang hak, di samping pemerintah, hampir selalu ada di dalam yurisdiksi perairan bangsa-bangsa. Praktisi harus
menentukan semua lembaga yang memiliki hak atau kepentingan hukum dan de facto kearea, sumber daya, layanan dan
penggunaan tersebut yang perlu diakuisisi, dikelola, atau disediakan guna mencapai tujuan konservasi yang ditetapkan
dalam Sub-langkah 1.2. Area, sumber daya, layanan, dan penggunaan kepentingan untuk setiap MCA tertentu terletak
dalamdataran tinggi pesisir (termasuk area pasir kering) dan/atau area intertidal dan subtidal (termasuk yurisdiksi
pemerintah lokal dan nasional) (lihat Gambar 1). Hak dan kepentingan yang menjadi perhatian praktisi mencakup, tapi
tidak terbatas pada, hak kepemilikan, hak akses, hak pengembangan, hak panen, hak pengelolaan, dan hak pariwisata.

Gambar 1: Area kepentingan pemegang hak potensial

Praktisi harus memperhatikan beberapa lembaga yang berbeda memiliki hak kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan
yang berbeda atas lokasi, sumber daya, aktivitas, dan layanan ekosistem yang sama. Mengidentifikasi lembaga-lembaga
ini dan klaim hukum mereka adalah hal yang penting. Hak atas tanah, sumber daya, aktivitas, dan layanan ekosistem yang
terkait dengan area laut dan pesisir adalah di antara fituryang paling kompleks tapi penting dari proyek MCA potensial
apa pun. Jika pemegang hak tidak dapat ditentukan untuk lokasi, sumber daya, aktivitas, atau layanan ekosistem yang
bersangkutan, maka MCA cenderung tidak bisa dan seharusnya tidak digunakan sebagai alat konservasi.
Yang mungkin dan paling mudah untuk menentukan pemegang hak lokasi, sumber daya, aktivitas, dan layanan ekosistem
dengan bertanya pada dinas pemerintah lokal atau nasional yang relevan. Untuk maksud tersebut, Alat Bantu MCA
online dapat menyediakan informasi berguna di bagian Analisis Negara dan Negara Bagian.28 Ketika pendekatan ini tidak
layak, pemegang hak sering kali dapat ditentukan melalui diskusi dengan anggota masyarakat dan kelompok pengguna,
penilaian data spasial, survei batas, dan laporan hak kepemilikan. Begitu beragam pendekatan ini dipertimbangkan atau
digunakan, beberapa pertanyaan mendasar membantu memperlihatkan siapa pemegang hak dan pemangku kepentingan
lainnya.
Pertanyaan Fundamental
Pertanyaan fundamental yang akan membantu praktisi dengan penilaian awal pemegang hak dan pemangku kepentingan
lainnya meliputi tapi tidak terbatas pada:
• Apakah lokasi dimiliki dan dikelola oleh publik atau swasta?
• Siapa yang menggunakan sumber daya, areal habitat, atau layanan ekosistem, tanpa memandang kepemilikan atau
manajemen?
• Apakah lokasi, sumber daya, atau layanan ekosistem sudah digunakan oleh lembaga publik atau swasta untuk
tujuan tertentu yang memisahkan hal lain, termasuk kepentingan konservasi?
• Jika lokasi, sumber daya, atau layanan ekosistem sudah digunakan, adakah jangka waktu penggunaan, adakah
28

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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•
•
•

•

•
•
•
•

kesempatan untuk beberapa penggunaan, atau adakah kesempatan untuk bermitra dengan pengguna saat ini?
Apakah ada hak kepemilikan dan penggunaan, informal, atau kebiasaan yang terlibat?
Apakah pemilik, pengelola, atau pengguna memiliki hak yang sudah diakui hukum yang diperlukan untuk
mencapai tujuan konservasi? Jika tidak, bisakah hak tersebut diperoleh, dialihkan, atau diarahkan?
Apakah kepastian hukum, terkait dengan pemegang hak, diperlukan untuk mencapai tujuan konservasi?
Kepastian hukum terkait dengan hak terhadap area, sumber daya, aktivitas, atau layanan tidak selalu dibutuhkan
untuk menjalin MCA. Dalam kasus di mana praktisi tidak dapat membuktikan bahwa lembaga yang mereka
yakini sebagai pemegang hak memang memiliki hak hukum, praktisi harus terus menindaklanjutinya secara hatihati dan menentukan apakah kepastian hukum memang mutlak diperlukan agar tujuan konservasi jangka pendek
dan jangka panjang dapat dicapai. Dalam beberapa kasus, praktisi dapat menjalin MCA jangka pendek (mis., 1-2
tahun) dan mengimplementasikan proyek secara adapatif, karena seiring waktu dan pengalaman dengan proyek
dan pemegang hak potensial kemungkinan akan memperlihatkan lebih banyak klaim hak hukum.
Apakah hak eksklusif dibutuhkan untuk mencapai tujuan konservasi? Perhatikan bahwa hak eksklusif yang
ditetapkan secara legal, atau eksklusivitas (misalnya, kemampuan untuk tidak mengikutkan orang lain secara
hukum), tidak selalu diperlukan untuk bekerja dengan pemegang hak. Dalam situasi luar biasa, lembaga
tertentu mungkin merupakan satu-satunya yang memiliki akses praktis ke area atau sumber daya tertentu
berdasarkan lokasi, kemampuan mereka, atau faktor lainnya. Dalam situasi ini, lembaga yang diidentifikasi
mungkin tidak dapat secara legal mengecualikan orang lain dari area atau sumber daya tersebut, tapi karena
lembaga lain tidak dapat secara praktis mengakses area atau sumber daya, eksklusivitas hukum mungkin tidak
dibutuhkan.
Apakah hak yang dapat dialihkan/diberikan untuk mencapai tujuan konservasi? Sebagaimana dengan kepastian
dan eksklusivitas hukum, kemampuan pengalihan tidak selalu dibutuhkan untuk MCA, karena hak mungkin tetap
pada pemegang hak awal sepanjang masa MCA.
Apakah pemegang hak akan menjadi pemangku kepentingan langsung (mis., dengan menandatangani MCA) atau
pemangku kepentingan tidak langsung (dengan tidak menandatangani MCA)?
Apakah non-pemegang hak akan menjadi pemangku kepentingan langsung atau tidak langsung?
Apakah konflik yang dimiliki pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan proyek potensial
dan bagaimana cara mengatasinya?

Diskusi Anggota Masyarakat
Jika pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya tidak serta-merta dapat diidentifikasi dengan menghubungi
otoritas pemerintah terkait, maka satu pendekatan atau lebih dapat digunakan. Acap kali, kontak dengan individual atau
perwakilan dalam masyarakat lokal dapat membantu mengidentifikasi pemegang hak dan pemangku kepentingan
lainnya. Sebagaimana dengan semua aktivitas terkait dengan analisis kelayakan, khususnya Sub-langkah 1.3, ketika
melakukan kontak di dalam masyarakat lokal, praktisi harus berhati-hati untuk tidak menetapkan ekspektasi yang tidak
realistis atau menimbulkan kontroversi. Kendati praktisi tidak boleh terlihat diam-diam atau tertutup, di beberapa situasi,
kontak awal dalam masyarakat lokal harus dilakukan sehati-hati mungkin.
Masyarakat, usaha, dan pemimpin masyarakat sering kali merupakan titik kontak awal yang baik, karena mereka
biasanya mewakili lembaganya masing-masing yang melibatkan MCA. Namun begitu, identifikasi dan perwakilan hak
masyarakat, usaha, dan keluarga untuk tujuan MCA biasanya tidak berbeda dari perwakilan hak lokal untuk aktivitas lain.
Dengan demikian, praktisi harus mengetahui perwakilan mapan umum dan swasta tingkat lokal, distrik, regional, dan
nasional yang mewakili dan mengatasnamakan masyarakat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik
mereka terjaga dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Analisis Data Ruang
Analisis data ruang mengumpulkan informasi ruang tentang kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan untuk area
geografis tertentu, biasanya agar informasi dapat dipetakan dan ditafsirkan secara visual. Akan tetapi, hak pengguna,
yurisdiksi, otoritas, dan batas kepemilikan sering diperselisihkan dan mungkin sulit ditentukan dalam lingkungan pesisir
dan laut. Panduan ekstensif tentang Batas Pantai dan Laut di Amerika Serikat, tersedia di National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA).29 NOAA juga telah mengembangkan panduan rangkuman, Area Terkelola Laut:
Prakti Terbaik untuk Pembuatan Batas,30 yang mengidentifikasi banyak persoalan batas yang mungkin dihadapi organisasi
ketika bekerja di lepas pantai.
Kadang-kadang, data ruang yang menggambarkan kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan tanah dan sumber daya
yang terdapat di dalam perairan laut dan pesisir mudah diakses dan andal. Data bidang sering kali dapat diperoleh melalui
29
30

Lihat: http://www.nauticalcharts.noaa.gov/hsd/shalowitz.html
Lihat: http://www.csc.noaa.gov/products/mb_handbook
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universitas, dinas pemerintah, dan LSM. Kajian ketersediaan data ruang untuk setiap negara bagian pesisir laut di
Amerika Serikat disediakan dalam Alat Bantu MCA online di bawah Peta Negara Bagian A.S. dalam bagian Sumber
daya.31 Namun begitu, dalam beberapa kasus data ruang bisa sulit untuk diakses, tidak andal, dan/atau pada skala yang
tidak berguna. Jika informasi penggunaan, pengelolaan, dan kepemilikan tidak mudah diakses, andal, atau berguna,
lembaga berorientasi konservasi mungkin harus menilai dan mengembangkan informasi itu sendiri. Pengembangan dan
penilaian informasi dapat dilaksanakan untuk lokasi tertentu atau seluruh wilayah, negara bagian, dan negara.
Proses akurat untuk mengembangkan data penggunaan, pengelolaan, dan kepemilikan disajikan secara terperinci
dalam panduan Marine Land Ownership & Leasing Spatial Database Template, juga tersedia pada Peta Negara
Bagian A.S. di dalam bagian Sumber Daya paa Alat Bantu MCA.32 Templat didesain untuk memfasilitasi proyek data
ruang dan memungkinkan perbandingan kemajuan di antara negara bagian yang berbeda serta basis data ruang
negara. Templat digunakan pada tahun 2006 untuk menilai dan mengembangkan data ruang untuk MCA di Oregon
dan Massachusetts (kedua penilaian tersedia secara online).
Survei Batas
Menentukan lokasi fisik area proyek MCA di Sub-langkah 1.3 (jika belum diselesaikan) mungkin membantu penilaian
data ruang (lihat di atas) atau dalam laporan hak (lihat di bawah ini). Untuk informasi lebih lanjut tentang survei batas,
lihat Menentukan Lokasi untuk Mencapai Tujuan Konservasi di Sub-langkah 1.2.
Laporan Hak
Dalam latar formal di mana kepemilikan laut dan tanah diketahui dan aman, memperoleh dan mengkaji laporan hak
untuk laut/darat dan sumber daya berdasarkan MCA merupakan bagian dari pelaksanaan uji tuntas yang baik. Laporan
hak akan menentukan: 1) siapa yang memiliki atau menyewagunakan lokasi; dan 2) apakah ada hak guna, hak, atau
beban lain di lokasi.
Dokumen kepemilikan biasanya diberkas di gedung pengadilan atau gedung parlemen. Sewa guna dan hak guna
mungkin diberkas dengan cara yang sama, atau mungkin diberkas di kantor dinas yang berwenang. Dokumen hak guna,
sewaguna, dan kepemilikan harus diuji untuk memastikan tidak ada hak gadai atas properti dan sumber daya atau adanya
cacat hak. Hasil pencarian hak dapat berupa laporan hak, surat kuasa hak, abstrak hak, atau komitmen hak perusahaan
asuransi (pengikat hak) yang digunakan dalam diterbitkannya kebijakan asuransi hak.
Persoalan Laut dan Pesisir: Beban atas atau cacat dalam hak mungkin memengaruhi negosiasi dalam transaksi itu.
Untuk sumber daya dan tanah intertidal dan subtidal, lazim untuk melakukan pembatasan hak suku, doktrin organisasi
kemasyarakatan di AS, hak guna utilitas dan sewaguna lainnya, perselisihan batas, perkapalan dan pelayaran, serta
kontaminasi potensial.
Kepentingan Komoditas: Selain hak gadai, sewa guna, dan hak guna, terdapat kepentingan parsial lain dalam hak
kepemilikan yang dapat memengaruhi kelayakan jangka panjangdari suatu proyek konservasi (atau minimal berkontribusi
pada konflik di masa depan). Tidak termasuk di sini adalah hak mineral (misalnya, eksplorasi minyak dan gas) serta hak
memanen kerang-kerangan (hak suku atau lainnya). Hak mineral dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam permintaan
laporan hak. Hak memanen kerang-kerangan mungkin perlu riset tambahan atau kolaborasi dengan pihak terkait.
Dalam sebagian besar kasus yang terkait dengan tanah publik, lembaga berorientasi konservasi tidak akan dapat
memperoleh hak mineral, meskipun properti diperoleh secara mutlak. Namun, ini dapat ditanggulangi dengan
memastikan bahwa ketentuan rencana konservasi dengan jelas menghentikan ekstraksi dan eksplorasi di lokasi. Dalam
akuisisi di bawah tingkat mutlak, dinas dapat mengeluarkan perintah penarikan jangka panjang (tapi biasanya tidak
selamanya) dari eksplorasi mineral dan tujuan terkait.
Kajian Laporan Hak: Kecuali praktisi memiliki pengetahuan yang substansial tentang persoalan hak, prinsip survey, dan
semacamnya, dianjurkan mendapatkan kajian ahli tentang laporan hak mengenai kelengkapan dan akurasi. Fokus khusus
harus diberikan pada pengecualian yang dicatat di laporan hak — implementasi potensial pengecualian ini mungkin tidak
selalu nyata. Perhatian khusus harus pula diberikan pada peraturan pengadilan tentang kepemilikan pribadi dan
penggunaan tanah yang terendam air serta tanah milik organisasi kemasyarakatan untuk bidang tanah tertentu dan untuk
areal secara umum. Pada beberapa kasus terbatas, pengadilan mengeluarkan peraturan yang memihak kepemilikan negara
meskipun lembaga pribadi memiliki rantai hak yang jelas.

31
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Lihat: http://www.mcatoolkit.org
Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Penilaian Pemegang Hak Awal dan Pemangku Kepentingan Langsung lainnya
Setelah pemangku kepentingan teridentifikasi, mereka dapat dikelompokkan ke dalam yang akan langsung dilibatkan
dengan MCA dan mereka yang akan secara tidak langsung berdampak atau terkena dampak perjanjian. Sering kali,
mereka yang akan terlibat secara langsung dalam perjanjian merupakan pemegang hak.
Seluruh pemangku kepentingan (termasuk pemegang hak) yang akan terlibat secara langsung dalam perjanjian harus
menjadi mitra konservasi yang andal dan efektif, yang memperlihatkan representasi berkualitas, proses pengambilan
keputusan yang bagus, dan stabilitas. Karakteristik pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya yang
terbuka untuk kemitraan di MCA meliputi:
• Reputasi yang baik dari kesepakatan lain;
• Kepentingan dalam keterlibatan di dalam perjanjian;
• Kepentingan dalam konservasi;
• Tradisi pengelolaan sumber daya;
• Kapasitas untuk melakukan tindakan konservasi;
• Kapasitas dan keinginan untuk menegakkan hak;
• Sistem representasi dan pengambilan keputusan yang mapan dan stabil;
• Struktur sosial dan kepemimpinan yang stabil; dan
• Struktur dan pengelolaan pemerintah yang stabil, dapat menjaga konsistensi perundang-undangan yang mendukung
MCA.

Penilaian Awal Pemangku Kepentingan Tidak Langsung
Untuk pemangku kepentingan yang tidak akan langsung terlibat dalam perjanjian, tapi mungkin berdampak atau terdampak
oleh proyek, penilaian tentang apakah dampak dapat dikelola dengan bertanggung jawab adalah perlu. Untuk pemangku
kepentingan yang mungkin terdampak negatif oleh perjanjian, strategi spesifik harus diadakan untuk memastikan bahwa
persoalan mereka dipahami dan dikelola. Dalam beberapa kasus,pemangku kepentingan tidak langsung ini dapat meliputi
pelanggar hukum an berbagai dinas pemerintah. Dengan demikian, sangat penting dipahami bagaimana level pemerintah
yang relevan (termasuk otoritas yang membuat kebijakan) beroperasi dan dinas mana yang harus terlibat. Pemangku
kepentingan tak langsung mungkin juga meliputi LSM, organisasi aktivitas, kelompok dagang, atau pihak lain dengan
persoalan lingkungan, ekonomi, atau sosial di areal itu. Mereka juga akan perlu dipahami dan dilibatkan bila perlu.

Dinas Pengatur
Dinas pengatur pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka mungkin adalah pemangku kepentingan
langsung dan tidak langsung. Apa pun itu, lembaga pemimpin berorientasi konservasi mungkin harus meminta persetujuan
wajib sebelum proyek MCA dapat berjalan. Karena itu, berkonsultasi dengan dinas pengatur lebih dini dalam proses
merupakan langkah penting. Lembaga pemimpin berorientasi konservasi harus tahu apakah surat izin wajib akan
dibutuhkan, apakah surat izin dapat diperoleh dalam kerangka waktu yang dibutuhkan, dan syarat apa yang dikenakan
pada proyek sebagai bagian persyaratan surat izin. Syarat surat izin ini juga sering menjadi titik negosiasi bersama
pemegang hak.
Persoalan Laut dan Pesisir: Jika pekerjaan di air (seperti restorasi remis, penanaman lamun zostera, atau moderasi garis
pantai) direncanakansebagai bagian proyek, maka beberapa surat izin wajib mungkin dibutuhkan (seperti surat izin
pengembangan garis pantai, surat izin 401, dan surat izin pengerukan dan pengurukan di Amerika Serikat). Setiap kontak
dengan dinas pengatur cenderung mempercepat persetujuan proyek di tahap sesudahnya. Dinas pengatur yang tepat bisa
sulit ditentukan. Alat Bantu MCA menyediakan Analisis Negara dan Negara Bagian yang dapat membantu menentukan
kontak dinas.33
Persoalan Sewa guna: Ketika proyek MCA prospektif mencakup sewaguna tanah yang dimiliki publik, dinas
sewaguna dan dinas pengatur lazim berbeda. Karena itu, beberapa dinas akan cenderung dilibatkan dalam proses
perizinan wajib dan sewaguna.

Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Hasil dari Sub-langkah 1.3 harus dirangkum untuk tujuan referensi ketika praktisi membuat kesimpulan dan
rekomendasi dari analisis kelayakan di Sub-langkah 1.8 dan, jika terus melanjutkan aktivitas proyek, ketika
menentukan strategi pelibatan di Fase 2. Tabel 11 menyediakan contoh bagaimana rangkuman tersebut terlihat; lembar
kerja kosong yang serupa dengan Tabel 11 disediakan di Lampiran 1.
33

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Tabel 11: Contoh dari Pemegang Hak dan Hak yang Dimiliki
Pemegang hak
Lembaga

Hak yang Dimiliki

Departemen Perikanan Nasional

•
•

Mewakili masyarakat sebagai pemilik ikan
Mengelola perikanan

Otoritas Taman Nasional

•
•

Mewakili masyarakat sebagai pemilik tanah dan sumber daya
Mengelola area laut yang dilindungi

Koperasi penangkapan ikan setempat

•
•

Anggota koperasi yang memiliki surat izin/hak menangkap ikan
Anggota koperasi memiliki kapal dan peralatan menangkap ikan sendiri

•

Sejumlah anggota masyarakat individual memiliki properti dataran tinggi
pesisir; hak pengembangan sampai ke tanah intertidak yang berdekatan
Seluruh anggota masyarakat individual memiliki hak akses ke area pantai,
intertidal, dan subtidal
Seluruh anggota masyarakat individual memiliki hak panen di area intertidal dan
subtidal

•
•

Anggota masyarakat lokal

•
Bisnis wisata ekologi lokal

1.4

•

Memiliki bidang dataran tinggi pesisir dengan hak pengembangan pada tanah
intertidal berdekatan
Memiliki hak wisata satu-satunya yang diberikan oleh dinas pemerintah lokal

KOMITMEN KONSERVASI
Sub-langkah 1.4 Hasil

Praktisi harus memahami apa jenis tindakan, non-tindakan, atau pengalihan hak atas nama pemegang
hak atau pemangku kepentingan lainnya yang akan dibutuhkan untuk memenuhi tujuan konservasi

Unsur keempat dalam definisi MCA adalah: secara sukarela berkomitmen untuk mengambil tindakan tertentu, menahan
diri dari tindakan tertentu, atau mengalihkan hak dan tanggung jawab tertentu. Mengingat luasnya unsur ini, daftar
komitmen konservasi potensial adalah panjang dan bervariasi. Dengan demikian, maka tidak mungkin memprediksi
seperti apa keseluruhan paket komitmen konservasi untuk MCA. Tabel 12 mengidentifikasi sejumlah komitmen sebagai
contoh saja. Praktisi seharusnya tidak merasa terbatasi oleh daftar ini.
Begitu tujuan konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan lainnya telah ditentukan dalam Sub-langkah 1.2
dan Sub-langkah 1.3, praktisi harus mempertimbangkan apakah ancaman terhadap target konservasi dapat dikurangi
dengan MCA. Terkait dengan ancaman ini, praktisi kemudian harus mempertimbangkan apa tindakan konservasi yang
diperlukan untuk mengurangi atau menghilangan ancaman tersebut. Dan, terkait dengan tindakan konservasi ini, praktisi
harus menentukan apa hak dan kepentingan yang dapat dan harus diakuisisi atau dikelola untuk mencapai tujuan
konservasi yang diinginkan. Penentuan ini akan membantu mengidentifikasi mana pemegang hak, minimal, harus
menjadi pihak dalam MCA.

Tabel 12: Contoh Komitmen Konservasi
Melakukan tindakan tertentu
•
•
•
•
•

Melakukan patroli
Merestorasi habitat
Meningkatkan kegiatan batas
perairan
Membersihkan pantai
Mengembangkan rencana
pengelolaan

Menahan diri dari tindakan tertentu
•
•
•
•

Mengalihkan hak dan tanggung jawab
tertentu

Menghentikan pemberian kewenangan akses atau •
panen oleh orang lain
•
Menghentikan penangkapan ikan, pengerukan,
•
atau ekstraksi rumput laut
Menghentikan penggunaan peralatan menangkap
ikan yang merusak
Menghentikan panen penyu

Hak pengelolaan
Hak pariwisata
Hak penangkapan ikan
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Mengidentifikasi Ancaman
Metode yang jelas dan istilah yang tertentu dapat membantu ketika mengidentifikasi ancaman dan menentukan tindakan
yang paling dibutuhkan untuk mencapai tujuan konservasi di lokasi tertentu. TNC menggunakan proses sistematis yang
disebut Perencanaan Tindakan Konservasi guna mengidentifikasi ancaman dan tindakan di lokasi.34 Di samping itu,
World Conservation Unit telah mengembangkan taksonomi terstandardisasi untuk ancaman dan tindakanyang mungkin
membantu praktisi selama perencanaan spesifik lokasi.35 Secara umum, ancaman terhadap target konservasi utamanya
memiliki tiga bentuk: 1) aktivitas manusia langsung; 2) ancaman lingkungan; dan 3) ancaman alam. Setelah ancaman
ditentukan pada area tertentu, praktisi harus menentukan apakah MCA dapat meredamnya.
Menyelesaikan Survei Batas: Survei batas area proyek MCA mungkin diperlukan terlebih dahulu identifikasi ancaman
(jika belum dilakukan) untuk secara tepat mengidentifikasi di mana letak ancaman dalam kaitannya dengan area proyek.
Untuk informasi lebih lanjut tentang survei batas, lihat Menentukan Lokasi untuk Mencapai Tujuan Konservasi di Sublangkah 1.2.
Ancaman Langsung Manusia
Tujuan konservasi laut dan pesisir dapat terpengaruh negatif oleh berbagai aktivitas dan bangunan manusia, seperti:
• Polusi udara
• Budidaya perairan/budidaya laut
• Pengumpulan tanaman, hewan, atau substrat
• Pengerukan substrat (mis., pasir dan kerikil)
• Penangkapan ikan (penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ikan yang merusak)
• Perburuan
• Navigasi (mis., gangguan terhadap binatang dan wisata, erosi garis pantai)
• Penggunaan dan akses oleh publik
• Survei seismik (mis., untuk minyak dan gas)
• Bangunan di atas air
• Pengerasan dan pengembangan garis pantai
• Fasilitas utilitas dan energi
• Polusi air (berbasis tanah, transportasi kapal, dan industri)
• Erosi tanah batas perairan dan aliran permukaan
Ketika mengidentifikasi ancaman, praktisi harus secara hati-hati mempertimbangkan hukum yang mengatur, “nilai” yang
disetujui legislatif dari badan-badan pemerintah yang relevan, dan norma sosial pemangku kepentingan. Banyak aktivitas
yang dipertimbangkan oleh praktisi konservasi sebagai ancaman—meskipun valid—mungkin merupakan nilai inti badan
pemerintah dan nilai sosial. Persepsi serangan terhadap nilai badan pemerintah dan nilai sosial dapat menghambat proposal
MCA sedari awal. Bila itu terjadi, praktisi konservasi harus berhati-hati untuk mendeskripsikan ancaman dalam hal praktik
dan tindakan konservasi tertentu yang tidak diinginkan (tapi bisa diperbaiki), seperti pengembangan dan penerapan praktik
pengelolaan terbaik. Sebagai contoh, pemerintah lokal, masyarakat, dan pengguna mungkin memiliki sejarah panjang
dalam mempromosikan dan berpartisipasi dalam perburuan burung air yang dilakukan di perahu di sepanjang area dekat
pantai. Jika lembaga konservasi melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan ini dan mengidentifikasi
perburuan burung air sebagai ancaman utama yang harus dilarang, maka hal ini mungkin akan mengurangi kemungkinan
didukungnya proyek tersebut oleh pemangku kepentingan. Namun, bila lembaga konservasi mengidentifikasi pengambilan
ilegal dan gangguan terhadap spesies bermigrasi yang sensitif (yang bisa jadi merupakan produk sampingan yang tidak
dimaksudkan dari perburuan legal burung air) sebagai persoalan yang dapat ditangani dengan meningkatkan pengetahuan
pemburu da akses ke area non-sensitif, maka penerimaan awal pemangku kepentingan mungkin meningkat.
Aktivitas ilegal sebagai ancaman manusia: Aktivitas manusia ilegal (seperti, antara lain, penangkapan ikan ilegal,
perdagangan narkoba, dan struktur yang tidak diotorisasi) dapat menjadi ancaman terhadap tujuan konservasi MCA.
Kendati ancaman ini perlu ditangani jika proyek tetap lanjut, praktik terbaik menentukan bahwa insentif ekonomi MCA
tidak digunakan untuk meyakinkan orang agar mematuhi hukum. Ancaman ini dapat menimbulkan risiko penetapan
insentif salah yang salah di mana orang termotivasi untuk melanggarhukum agar dibayar supaya berhenti melanggar
hukum (Untuk informasi lebih lanjut mengenai insentif yang salah, lihat bagian Paket Insentif Ekonomi di dalam Sublangkah 1.7.) Kolaborasi dengan otoritas polisi dan pemegang hak akan dibutuhkan di sepanjang masa MCA jika
aktivitas ilegal manusia merupakan ancaman terhadap tujuan konservasi.

34
35

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: http://www.conservationgateway.org/topic/conservation-action-planning.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat: http://conservationmeasures.org/CMP/IUCN/
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Ancaman Lingkungan
Ancaman lingkungan terkait dengan polusi udara, tanah, dan air, kontaminasi, dan erosi tanah. Ancaman lingkungan
merupakan bagian dari ancaman manusia, tapi karena sifatnya yang tidak begitu jelas dan sangat mengganggu, perlu
disebutkan secara khusus di sini.
Formal Environmental Site Assessments (ESA), dapat digunakan di area MCA yang diusulkan, yang dapat dipengaruhi
oleh polusi, kontaminasi, atau erosi tanah. ESA mungkin tidak dibutuhkan atau diinginkan di semua kondisi, tapi manajer
proyek harus menyadari bahwa masalah polusi, kontaminasi, dan erosi mungkin ada dan apa yang dapat mereka lakukan
untuk menanganinya. Misalnya, lokasi penyimpan kayu gelondongan berbasis air, secara historis adalah hal umum di area
tempat pemanenan kayu berat dan transportasi, yang mungkin terlihat tidak merugikan, namun juga bisa mengarah pada
penumpukan puing kayu di area intertidal, yang menimbulkan permasalahan habitat dan polusi.
ESA, yang biasanya tidak diharuskan oleh hukum, dilaksanakan atas nama lembaga yang memiliki kepentingan dalam
properti atau sumber daya. Apakah lembaga memilih untuk melaksanakan ESA tergantung pada tingkat risiko yang
bersedia ditanggung oleh lembaga tersebut karena ESA dapat mengurangi tanggung jawab yang terkait dengan lokasi.
Praktisi harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan pengacara guna memahami regulasi dan hukum yang
berlaku serta cara mengurangi risiko.
ESA yang dilaksanakan sebelum mengikuti MCA menentukan kondisi lingkungan garis dasar lokasi. Kondisi
lingkungan lokasi tertentu akan memperlihatkan apakah lokasi terkontaminasi atau terkena polusi dengan cara yang
dapat menciptakan masalah tanggung jawab pembersihan berdasarkan hukum lokal atau nasional, seperti
Comprehensive Environmental Response, Cleanup, and Liability Act (CERCLA) federal di Amerika Serikat.
Umumnya, ESA formal sesuai dengan standar. Standar di Amerika Serikat ditetapkan oleh American Society for
Testing and Materials (ASTM) dan sering kali dalam salah satu dari tiga bentuk ini: Penyaringan Transaksi; Fase 1; dan
Fase 2 (meskipun bisa ada beberapa variasi tambahan ESA) Tergantung pada tempat dan penggunaan historis dari lokasi
dan daerah sekitarnya, satu ESA atau lebih mungkin dibutuhkan.
Sering kali, jika lokasi belum pernah digunakan untuk atau terpapar penggunaan industri atau lainnya yang berpotensi
mengontaminasi, dan jika lokasi tidak berdekatan atau berada di dekat lokasi lain yang telah digunakan untuk atau
terpapar penggunaan industri atau lainnya yang berpotensi mengontaminasi, maka Penyaringan Transaksi mungkin satusatunya yang diperlukan. Namun begitu, jika salah satu dari kedua kondisi ini ada, maka Fase1 dan Fase 2 ESA biasanya
direkomendasikan. Perbedaan fundamental antara Fase 1 dan Fase 2 ESA adalah bahwa Fase 1 biasanya mengandalkan
riset riwayat properti, bersama observasi di lokasi, sedangkan Fase 2 sering menggunakan pengambilan sampel tanah,
sedimen, air dan analisis laboratorium, untuk mengidentifikasi adanya kontaminan tertentu dan kosentrasi relatifnya.
ESA menggunakan banyak perangkat data, termasuk pencatatan biologis, pengambilan sampel kualitas sedimen dan air,
informasi penggunaan historis, informasi pencarian hak, dan data negara bagian/federal tentang bahan berbahaya,
kontaminasi, dan polusi.
Di Amerika Serikat, para profesional lingkungan yang bersertifikasi ASTM harus diminta sarannya untuk menentukan
kebutuhan ESA dan untuk menyelesaikan ESA sesuai standar ASTM jika organisasi ingin menggunakan pembelaan
pembeli murni berdasarkan CERCLA. Hasil ESA dapat memengaruhi negosiasi transaksi MCA (yaitu, jaminan ganti
rugi).
Persoalan Laut dan Pesisir: Di perairan laut, persoalan seperti penumpukan kreosot, puing kayu, sampah industri dan
kota, struktur dan kapal yang terabaikan, sedimen terkontaminasi, dan jenis bahan asing lainnya mungkin ada dan
menimbulkan tanggung jawab. Lingkungan cair area laut dan pesisir memfasilitasi pengangkutan kontaminan.
Menemukan persoalan kualitas air dan sedimen di area laut dan pesisir yang terpengaruh kota merupakan sesuatu yang
lazim. Dengan adanya potensi persoalan lingkungan, beberapa bentuk ESA (sekalipun informal dan level sangat tinggi)
dianjurkan untuk sebagian besar proyek MCA.
Ancaman Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim
Ancaman alam mencakup peristiwa yang terjadi secara alamiah dan peristiwa yang terkait dengan perubahan
iklim yang disebabkan oleh manusia yang dapat berdampak terhadap tujuan konservasi, termasuk tapi tidak
terbatas pada:
• Fluktuasi siklus populasi binatang dan tanaman
• Gempa bumi dan tsunami
• Banjir dan gelombang badai hebat
• Topan/siklon
• Kematian massal binatang dan tanaman
• Naiknya permukaan air laut
• Erosi garis pantai
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Ancaman alam dan ancaman yang terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dikategorikan di sini
secara bersamaan karena adalah mustahil bagi lembaga konservasi untuk dapat secara langsung menghilangkan atau
mengurangi pendorong yang mendasari ancaman ini melalui proyek lapangan MCA. Namun begitu, praktisi dapat
menggunakan MCA untuk individu, usaha, masyarakat lokal, dan pemerintahuntuk secara formal mengenali ancaman ini
dan mengambil langkah-langkah adaptasi untuk melawan, mengakomodasi, dan bereaksi terhadap dampak terkait sebaik
mungkin dengan dampak terkecil terhadap ekosistem alam (sebagai contoh, melalui hak guna garis pantai 36).Dengan
demikian, praktisi harus mengidentifikasi di mana keberadaan ancaman alam (termasuk ancaman yang terkait dengan
perubahan iklim) pada lokasi MCA yang diusulkan dan menentukan kemungkinan tingkat keparahan dampaknya.
Berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahan ancaman alam, praktisi kemudian dapat menentukan apakah proyek
MCA dapat berlanjut dan apa sifat yang semestinya dari MCA-nya. Beberapa sumber daya online tersedia bagi praktisi
untuk tujuan terkait dengan dampak ancaman alam dan perubahan iklim.37

Mengidentifikasi Tindakan yang Diperlukan dan Komitmen Konservasi
Dapat MCA mengurangi ancaman terhada tujuan konservasi? Berdasarkan ancaman terhadap tujuan konservasi, praktisi
kini harus menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi ancaman tersebut. Berdasarkan tindakan yang
dibutuhkan, praktisi kemudian harus menentukan apakah pemegang hak dapat membuat komitmen yang akan
memungkinkan tindakan tersebut. Di samping itu, praktisi harus mempertimbangkan apakah hak dan otoritas pengelolaan
perlu dialihkan ke pejuang konservasi atau tetap pada pemegang hak awal guna mengimplementasikan tindakan tersebut
secara sukses. Tindakan, non-tindakan, dan pengalihan hak atau pengelolaan yang diperlukan akan membentuk komitmen
konservasi pemegang hak. Jenis komitmen konservasi yang dianggap perlu untuk lokasi proyek tertentu akan membantu
menentukan apa jenis pengaturan kontrak MCA, yang diidentifikasi dalam Sub-langkah 1.1, yang mungkin diperlukan.
MCA dapat digunakan untuk mengelola, memisahkan, atau membatasi aktivitas dan struktur di lokasi spesifik atau terkait
dengan spesies, sumber daya, dan layanan ekosistem tertentu. Beberapa ukuran pengelolaan, pemisahan, atau pembatasan
mungkin dibutuhkan untuk melindungi proses ekologis, sumber daya, habitat, dan spesies prioritas dari bahaya pada saat
ini dan di masa depan. Namun, pengelolaan, pemisahan, atau pembatasan ini mungkin tidak dibutuhkan bila aktivitas dan
pengguna saat ini dan di masa depan berkesesuaian dengan tujuan konservasi yang diidentifikasi untuk target atau ketika
ancaman di luar lokasi merupakan penyebab utama kerentanan target. Jika pencapaian tujuan konservasi tidak
memerlukan eliminasi atau pengurangan aktivitas saat ini dan di masa depan, tindakan pengelolaan tertentu, atau
pembatasan sebagian atas penggunaan tertentu, maka MCA mungkin tidak diperlukan.
Jika dianggap perlu, pengelolaan dan eksklusivitas serta semacam eksklusivitas dapat dicapai dengan pengaturan
kontrak berbeda tergantung pada siapa yang memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah, sumber daya, dan layanan
ekosistem tersebut dan hukum serta kebijakan yang berlaku untuk pengelolaannya. Beberapa variabel, yang harus
dipertimbangkan secara kasus per kasus, berlaku pada pengaturan kontrak ini, seperti:
• Beberapa bersifat umum sedang lainnya tidak umum dan oleh karenanya dapat menjadi preseden;
• Beberapa memberikan tingkat perlindungan tingkat tinggi sedang lainnya memberikan perlindungan minimal; dan
• Beberapa memberikan ketidakpastian hukum yang sangat besar terkait hak yang diperoleh atau dikelola
sedang lainnya memberikan sedikit ketidakpastian.
Ketika menentukan apakah berbagai komitmen pemegang hak dan pengaturan kontrak MCA terkait diperlukan atau tidak,
praktisi harus menyadari nilai kelembagaan, khususnya di area tempat adanya kekhawatiran kuat tentang penguncian
tanah publik. Hal ini termanifestasi dengan sendirinya baik dalam keengganan dinas publik maupun dalam legislasi untuk
mengatasi ketidaksukaan legislator dan konstituen tertentu. Karena alasan ini, perlunya pengelolaan langsung dan
eksklusivitas hukum harus diperiksa dari dekat dan — ketika ditentukan sebagai hal yang perlu dan mungkin — tidak
dirayakan terlalu berlebihan. Mengemukanya peristiwa seperti itu dapat menimbulkan penolakan dan kemarahan atas
proyek MCA.
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Lihat: http://coastalmanagement.noaa.gov/initiatives/shoreline_ppr_easements.html
Sebagai contoh, lihat:
http://www.klimatilpasning.dk/en-US/Sider/ClimateChangeAdaptation.aspx
http://www.csc.noaa.gov/digitalcoast/tools
http://www.reefresilience.org/
http://coastalresilience.org/
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Tindakan konservasi yang mungkin memicu MCA
Pemegang hak publik atau pribadi mungkin mengharuskan praktisi menjalin MCA ketika tindakan konservasi
menghasilkan pendudukan lokasi atau memisahkan secara inheren (sebagian atau sepenuhnya) pengguna potensial lain
dari lokasi. Struktur dan aktivitas umum yang mungkin dipisahkan atau dibatasi dari lokasi berdasarkan MCA
meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Budidaya perairan/budidaya laut;
• Penggunaan komersial (termasuk penangkapan ikan);
• Navigasi;
• Penggunaan tergantung non-air;
• Bangunan di atas air;
• Penggunaan dan akses publik (termasuk penangkapan ikan);
• Rekreasi/wisata (termasuk penangkapan ikan)
• Ekstraksi sumber daya (termasuk perburuan, penangkapan ikan, pembersihan tanaman, dan penambangan
sedimen/pasir);
• Pendindingan dan pengembangan garis pantai;
• Infrastruktur transportasi; dan
• Jalur utilitas.
Beberapa struktur dan aktivitas yang tercantum di atas mungkin lebih sulit dibatasi dibandingkan lainnya (misalnya,
navigasi dan penangkapan ikan). Kondisi spesifik lokasi serta kebijakan dan hukum yang berlaku pada akhirnya akan
menentukan, bagaimana, dan sejauh mana aktivitas dapat dipisahkan dan/atau dikelola. Aktivitas proyek konservasi yang
mungkin menduduki lokasi atau memisahkan pengguna potensial lain dari lokasi (dan oleh karenanya membutuhkan
MCA) meliputi tapi tidak terbatas pada:
• Memasang, merestorasi, dan memelihara struktur;
• Mengelola atau membatasi pengembangan;
• Mengelola atau membatasi penggunaan dan akses komersial atau publik;
• Mengelola atau membatasi ekstraksi sumber daya;
• Merestorasi tanaman;
• Menguji atau mengubah praktik dan peralatan menangkap ikan, dan
• Melaksanakan riset ilmiah.
Aktivitas berikut ini, yang dilaksanakan sendiri, cenderung tidak dapat memisahkan pengguna potensial lain dari
lokasi tapi mungkin masih memerlukan bentuk MCA tertentu:
• Mengadakan kembali habitat hewan; dan
• Remediasi areal yang terkontamintasi.
Aktivitas yang lain, yang dijalankan sendiri atau bersama, cenderung tidak memisahkan pengguna potensial lokasi lain
sehingga cenderung tidak memerlukan MCA (MCA mungkin masih diinginkan sekalipun tidak diharuskan):
• Membersihkan puing-puing;
• Mendidik dan berkolaborasi dengan pemilik tanah terdekat;
• Mendidik dan menjangkau masyarakat umum;
• Merencanakan; dan
• Pemantauan ilmiah.

Menghentikan Aktivitas Ilegal
Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dalam sub-langkah ini, proyek MCA dapat melibatkan interaksi
dengan aktivitas ilegal. Perencanaan, pengelolaan, dan penegakan terkait dengan aktivitas ilegal dapat dan harus
menjadi bagian dari MCA sekalipun aktivitas ilegal tersebutakan berdampak pada pencapaian tujuan konservasi.
Praktisi harus sangat berhati-hati mengenai pelibatan orang-orang yang melakukan aktivitas ilegal. Praktisi harus
memastikan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum, penasihat hukum, dan kolaborasi kerja sama yang tepat
dengan pemegang hak dan otoritas penegakan hukum pada semua tingkatan yang diperlukan sebelum pelibatan
ini. Bagaimana aktivitas ilegal ditangani secara tepat tergantung pada banyak faktor, semuanya harus dinilai per
proyek. Terus bergerak maju, praktisi harus mengingat bahwa praktik terbaik MCA menentukan bahwa insentif
ekonomi tidak diberikan untuk mendorong orang menghentikan aktivitas ilegal – melainkan, pendidikan, patroli,
penegakan, dan/atau penuntutan yang merupakan alat tepat
untuk mencegah dan menghapuskan aktivitas ilegal.
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Skala Komitmen MCA
Skala MCA yang ada bervariasi dari sangat kecil (kurang dari sehektar) hingga sangat luas (lebih dari 400.000 kilometer
persegi). Ukuran yang diperlukan bagi MCA agar sukses di lokasi proyek tergantung pada tujuan konservasi, ancaman
terhadap tujuan itu,dan komitmen pemegang hak yang diharapkan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara global,
praktik terbaik MCA dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan di hampir setiap proyek konservasi
laut atau pesisir yang melibatkan pemegang hak, skala dan dampak terkait MCA sebagai suatu keseluruhan tergantung
pada seberapa luas dan efektifnya praktik terbaik digunakan oleh masyarakat konservasi. Hanya bila diadopsi secara luas
dan diterapkan secara efektif maka skala MCA baru berarti. Jika jarang diadopsi dan diterapkan secara tidak efektif, skala
MCA relatif tidak berarti.
Catatan terkait tentang skala efektif komitmen MCA melibatkan potensi untuk pencapaian tujuan konservasi MCA
untuk secara positif memengaruhi area yang secara teknis berada di luar batas proyek MCA. Sebagai contoh, bila proyek
MCA melindungilokasi pemijahan ikan atau pantai bersarang penyu laut, populasi ikan dan penyu terletak jauh dari area
proyek MCA mungkin mengalami peningkatan. Sering kali pengaruh luar ini tidak dipertimbangkan (dan, nyatanya,
mungkin sulit untuk secara akurat disimpulkan dan diukur) ketika menentukan skala dampak MCA.

Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Berdasarkan identifikasi ancaman terhadap tujuan konservasi dan penentuan tindakan yang dapat mengurangi ancaman,
praktisi harus menghubungkan pemegang hak (dan pemangku kepentingan lainnya) ke tindakan tersebut melalui
komitmen konservasi potensial (lihat contoh di Tabel 13). Berdasarkan penilaian ini, penentuan dapat dilakukan tentang
apakah dan bagaimana satu MCA atau lebih dapat lebih jauh dikembangkan dan tentang komitmen konservasi spesifik
yang akan dibutuhkan. Dalam mengonsep komitmen awal konservasi, praktisi harus berhati-hati memastikan
komitmennya seeksplisit mungkin, bahwa pemegang hak berkemungkinan dapat memenuhi komitmen tersebut, dan
bahwa pengaturan kontrak yang tersedia adalah tepat untuk komitmen tertentu. Tabel 13 menyediakan contoh
bagaimana rangkuman tersebut terlihat; lembar kerja kosong yang serupa dengan Tabel 13 disediakan di Lampiran 1.
Dalam mendokumentasikan, memublikasikan, dan mengimplementasikan proyek, praktisi harus mengingat tiga
masalah penting38 dari MCA lain:
1. Komitmen konservasi pemegang hak sering kali tidak terhubung secara eksplisit ke insentif ekonomi yang
disediakan oleh pejuang konservasi. Dengan demikian, sering kali tidak "nyambung" dalam benak pemegang hak
dan pemangku kepentingan lainnya antara tindakan dan non-tindakan yang mereka ambil dan manfaat yang
mereka terima. Dengan demikian, insentif untuk konsevasi (mis., memenuhi komitmen mereka) sering kali hilang.
2. Komitmen konservasi pemegang hak sering terlupakan ketika insentif ekonomi proyek disediakan hanya satu
kali, pada awal proyek, dan/atau terdapat sedikit atau tidak ada penjangkauan publik yang tengah berlangsung
yang terus mengenali komitmen tersebut.
3. Pencapaian komitmen konservasi sering kali tidak dipantau dan dievaluasi seiring waktu oleh lembaga konservasiatau
pihak ketiga. Hal ini berakibat pada pencapaian yang tidak pasti terhadap tujuan konservasi dan potensi kekecewaan
pemegang hak, pemangku kepentingan lainnya, dan pendukung serta penyandang dana proyek, di samping potensi
kemerosotan target konservasi.

38

Untuk pelajaran tambahan yang dipetik, lihat alat bantu online (http://www.mcatoolkit.org) dan publikasi yang tercantum di bagian
Pendahuluan dari Panduan Lapangan ini di bawah sumber daya lain.
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Tabel 13: Contoh Menghubungkan Tujuan, Ancaman, Tindakan dan Komitmen Potensial
Konservasi
Tujuan Konservasi
Efek yang
Target
Diinginkan
Karang Merestorasi
koral
20% dari
terumbu
yang
terdegradasi
(500 hektar)
Melindungi
100% dari
terumbu
dari
degradasi
di masa
mendatang
(2.000
hektar)

1.5

Ancaman terhadap Tujuan
Manusia

Lingkungan

Alamiah

Penangkapan Ikan
dengan bahan
peledak,Penangkap
an ikan dengan
jaring,Penangkapan
ikan berlebih

Erosi tanah
dari batas air
di sekitarnya

Suhu air
meningkat

Konservasi
Tindakan yg
Dibutuhkan
Menetapkan,
mempatroli,
menegakkan
NTZ,
Mengembangkan
rencana
pengelolaan
berkelanjutan
untuk hutan batas
air,Menetapkan
banyak lokasi
yang dilindungi
dan dikelolauntuk
ketahanan

Pemegang hak
Hak yg
Lembaga
Komitmen Potensial
Dimiliki
Nelayan
Hak
Menangkap ikan dengan
lokal
penangkapan
cara lestari
ikan
tradisional
Menghindari
penangkapan ikan di
beberapa area
Nelayan
Hak
Mematuhi peraturan
non-lokal
penangkapan
lokal baru (lihat di
ikan yang
bawah ini)
diizinkan
pemerintah
Pemimpin
Peraturan
Tidak mengikutsertakan
masyarakat
aktivitas
nelayan non-lokal melalui
lokal
manusia
peraturan
Dinas perikananPengelolaa
Membatasi lisensi
pemerintah
n perikanan
penangkapan ikan
nasional
Perusahaan
Hak
Mengembangkan dan
pembalakan pembalakan
mengimplementasika
dataran
di batas air
n rencana panas
tinggi
berkelanjutan

OPSI IMBALAN
Sub-langkah 1.5 Hasil

Praktisi harus memahami norma hukum, sosial, dan budaya, espektasi, dan proses untuk imbalan
terkait keuangan dan layanan, kemitraan, dan transaksi.

Unsur kelima dalam definisi MCA adalah: sebagai imbalan untuk. Imbalan tersebutlah yang sebenarnya menjadikan
MCA sebagai MCA. Jika tidak ada imbalan, tidak ada tukar guling (quid pro quo), maka proyek tersebut tidak secara
efektif memberi insentif kepada pemegang hak guna memenuhi komitmen konservasi mereka. Imbalan tersebut menjadi
kontinjensi eksplisit dan langsung antara pemenuhan komitmen konservasi pemegang hak dan pemberian insentif
ekonomi lembaga berorientasi konservasi. Oleh karena itu, imbalan tersebut menciptakan skenario "jika ini, maka itu",
yang diperlukan untuk MCA yang terstruktur secara tepat yang menggunakan praktik terbaik.
Latar hukum, sosial, dan budaya di mana di dalamnya MCA dikembangkan dan diimplementasikan akan menentukan apa
jenis imbalan yang tersedia untuk proyek tertentu. Pekerjaan tambahan mungkin diperlukan pada titik ini, khususnya jika
terdapat beberapa preseden untuk imbalan tersebut, atau jika normal sosial dan budaya lokal tampak bertentangan atau
minimal tidak konsisten dengan imbalan tersebut. Dengan telah ditetapkannya hal ini, mengevaluasi opsi imbalan di Sublangkah 1.5 tidak mesti menjadi aktivitas berdiri sendiri yang panjang atau rumit karena analisis hukum dan kebijakan
yang diselesaikan selama Sub-langkah 1.1 mestinya sudah menjelaskan bagi praktisi tentang opsi imbalan yang tersedia.
Opsi imbalan diidentifikasi sebagai sub-langkah terpisah utamanya karena imbalan itu sendiri sangat penting untuk
implementasi yang tepat dari MCA, tapi ironisnya sering tidak terperhatikan oleh praktisi.
Pelajaran penting yang dipetik terkait dengan imbalan dari proyek MCA lain mencakup yang berikut ini:
• Imbalan tersebut haruslah untuk komitmen (ditentukan awalnya di Sub-langkah 1.4) dan insentif ekonomi
(ditentukan awalnya di Sub-langkah 1.7) yang kurang lebih bernilai setara. Pemahaman mengenai nilai
komitmen dan insentif ekonomi terseut akan mengharuskan bahwa semua pihak dalam perjanjian memiliki
informasi yang memadai agar relatif tetap mengetahui dengan baik.
• Imbalan tersebut dapat bersifat eksplisit dalam pengaturan kontrak atau implisit di benak pemegang hak dan
pejuang konservasi, tapi biasanya yang paling baik adalaha bila imbalan tersebut eksplisit. Bila imbalan tersebut
eksplisit dan penjangkauan proyek dapat menekankan poin ini, pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya
kemungkinan akan lebih mengapresiasi insentif ekonomi, menghormati lembaga berorientasi konservasi, dan
memahami hubungan dengan komitmen konservasi. Pada gilirannya semua hal ini akan mengarah pada
meningkatnya kemungkinan mencapai tujuan konservasi.
• Imbalan tersebut dapat bergantung dari keberhasilan pencapaian komitmen konservasi atau tidak bergantung,
tapi biasanya paling baik adalah bila bergantung. Dalam kondisi tidak bergantung, insentif ekonomi sering
diberikan sebelum komitmen konservasi dipenuhi atau tanpa memverifikasi bahwa komitmen konservasi telah
dipenuhi. Kendati ekspektasi pemenuhan mungkin masih ada pada lembaga konservasi, lembaga konservasi
bersandarsepenuhnya pada integritas pemegang hak untuk memenuhi komitmen mereka. Kontinjensi membuat

Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut | Hal 39 dari 106

•

imbalan tersebut sebagai tukar gulingsejati. Tanpa kontinjensi, pemegang hak dapat mengharapkan menerima
insentif ekonomi dari pejuang konservasi terlepas apakah komitmen konservasi terpenuhi atau tidak. Tanpa
kontinjensi, pemegang hak tidak terlalu diberi insentif guna memenuhi komitmen konservasi mereka dan
kemungkinan gagal lebih besar.
Imbalan tersebut bisa satu kali di muka pada permulaan proyek, atau dapat secara berkala dijadwalkan di
sepanjang masa proyek, biasanya yang terbaik adalah yang terakhir. Imbalan insentif ekonomi satu kali dan diberi
di muka serta komitmen konservasi sering kali merupakan yang paling mudah disepakati dan paling diinginkan
oleh semua pihak dalam MCA. Namun begitu, bila insentif ekonomi hanya disediakan pada permulaan proyek dan
pemegang hak diharapkan untuk tetap memenuhi komitmen konservasi mereka dalam jangka panjang, maka
pemegang hak hanya memiliki insentif jangka panjang yang kecil untuk melakukan hal tersebut. Kendati mungkin
terdapat imbalan awal yang eksplisit dan kontinjensi, jika hal ini tidak dilanjutkan selama masa MCA, insentif bagi
pemegang hak untuk tetap memenuhi komitmen konservasi mereka kemungkinan kembali akan hilang.

Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Pada akhir sub-langkah ini, praktisi harus memahami norma hukum, sosial, dan budaya, espektasi, dan proses untuk
imbalan terkait keuangan dan layanan, kemitraan, dan transaksi. Hasil dari Sub-langkah 1.5 harus dirangkum untuk tujuan
referensi ketika praktisi membuat kesimpulan dan rekomendasi dari analisis kelayakan di Sub-langkah1.8 dan, jika terus
melanjutkan aktivitas proyek, ketika membicarakan opsi pengaturan kontrak dengan pemegang hak di Fase 2 dan
mendesain pengaturan di Fase 3. Tabel tidak diperlukan atau disediakan untuk tujuan ini, tidak juga lembar kerja kosong
tersedia di Lampiran 1.

1.6

LEMBAGA BERORIENTASI KONSERVASI
Sub-langkah 1.6 Hasil

Praktisi harus: mengidentifikasi lembaga berorientasi konservasi yang tertarik bergabung dalam
proyek; mendapatkan pemahaman tentang keahlian dan kapasitas dalam tiap lembaga; dan
menentukan mana entitas, jika ada, yang dapat memimpin proyek.

Unsur keenam dalam definisi MCA adalah: satu pihak atau lebih (biasanya lembaga berorientasi konservasi). Lembaga
berorientasi konservasi biasanya memulai proyek MCA, memimpin analisis kelayakan, melibatkan pemangku
kepentingan dan menstrukturkan pengaturan kontrak, dan, terakhir memimpin atau mengambil peran pengawasan selama
implementasi proyek. Perhatikan bahwa Panduan Lapangan MCA menggunakan definisi yang sangat luas tentang
lembaga berorientasi konservasi.
•

Lembaga berorientasi konservasi: Lembaga berorientasi konservasi adalah setiap orang (atau keluarga), usaha,
dinas pemerintah, LSM, atau kelompok terorganisasi dengan misi atau kepentingan kelompok yang lain terhadap
konservasi satu spesies liar atau lebih, habitat alamiah, atau proses ekosistem. Di dalam Panduan Lapangan MCA,
istilah lembaga berorientasi konservasi dan lembaga konservasi digunakan saling bergantian.

Kendati lembaga berorientasi konservasi biasanya memimpin masing-masing dari keempat fase MCA, dalam beberapa
kasus, pemegang hak juga dapat memimpin atau terlibat secara substansial di satu fase MCA atau lebih. Mengingat hal
tersebut, definisi MCA menyatakan ...biasanya lembaga berorientasi konservasi... agar bersifat inklusif karena terdapat
beberapa situasi unik di mana tidak ada pejuang konservasi jenis apa punyang terlibat dalam MCA. Namun begitu,
hingga kini tidak ada kondisi yang telah teridentifikasi di mana MCA dijalin tanpa pejuang konservasi tunggal menjadi
pihak dalam perjanjian. Definisi MCA juga menyatakan lembaga berorientasi konservasi alih-alih semata lembaga
konservasi, lagi-lagi dimaksudkan agar lebih bisa mencakup seluas mungkin. Mungkin terdapat lembaga (seperti
perusahaan penangkap ikan atau perusahaan minyak) yang oleh sebagian besar orang tidak dianggap sebagai lembaga
konservasi, tapi bagaimanapun ingin mencapai konservasi dan berharap untukmenerapkan praktik terbaik MCA terhadap
proyek mereka.
Selama sub-langkah dalam penilaian kelayakan ini, praktisi menilai apakah satu lembaga berorientasi konservasi atau
lebih tingkat lokal, nasional atau internasional bersedia dan mampu menyandang tanggung jawab untuk melibatkan
pemegang hak dan mendesain serta mengimplementasikan MCA di area proyek yang diusulkan. Ini merupakan
komitmen yang nyata, signifikan, dan acap kali jangka panjang padapihak lembaga, tanggung jawabnya tidak boleh
diremehkan. Karena praktisi yang melaksanakan analisis kelayakan MCA kemungkinan terkait dengan minimal satu
lembaga berorientasi konservasi, praktisi tersebut secara fungsional menilai minimal lembaganya sendiri. Namun begitu,
penilaian tersebut seharusnya tidak dibatasi pada lembaga praktisi itu sendiri, tapi harus mencakup penilaian terhadap
lembaga tepat lainnya yang ada atau yang dapat didirikan di area itu. Apa pun itu, lembaga pemimpin berorientasi
konservasi seharusnya diidentifikasi sebelum proyek MCA dapat berjalan.
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Mengapa lembaga-lembaga ingin menjadi pemimpin MCA?
Dalam banyak kasus, pengelolaan dan konservasi tanah, sumber daya, aktivitas dan layanan ekosistem yang terkait dengan
perairan laut dan pesisir diberikan oleh hukum konstitusional, federal, dan/atau lokal ke dinas pemerintah tertentu. Meski
lembaga lain (termasuk dinas pemerintah lain) selalu dapat mengadvokasi agar dinas pengatur publik dan pemilik tanah
melindungi dan mengelola lokasi laut dan pesisir secara lebih baik, mungkin bisa terjadi situasi ketika olembaga lain ingin
terlibat langsung. MCA dapat membantu mencapai keterlibatan langsung ini.
Lembaga mungkin ingin menjadi pemimpin MCA karena alasan seperti:
• Target konservasi itu langka, sensitif, atau kritis bagi keberhasilan lembaga;
• Lembaga tersebut telah berinvestasi atau akan menginvestasikan sumber daya staf dan keuangan yang substansial
dalam mencapai tujuan konservasi;
• Tidak ada lembaga lain yang telah, atau mungkin akan, mencapai tujuan konservasi secara efektif; dan/atau
• Pencapaian tujuan konservasi merupakan upaya jangka panjang dan lembaga lain mungkin tidak bisa
diandalkan jauh di masa depan.

Lembaga apa yang seharusnya menjadi pemimpin MCA?
Beberapa lembaga berorientasi konservasi tidak akrab dengan akuisisi atau pengarahan tanggung jawab jangka panjang
untuk mengurus tanah, sumber daya, aktivitas atau layanan ekosistem, terutama yang terkait dengan perairan pesisir dan
laut. Tergantung pada tujuan konservasi proyek, MCA mungkin memerlukan keahlian yang tidak dimiliki kebanyakan
lembaga. Selain itu, lembaga harus dapat mengestimasi biaya dan mendapatkan dana untuk MCA awal dan tindakan
konservasi jangka panjang setelahnya (lihat Fase 4). Pendanaanharus memadai untuk menutup perencanaan, perizinan,
sumber daya material, staf, dan pengembangan keahlian. Selain kebutuhan sumber daya berwujud ini, lembaga
berorientasi konservasi akan memerlukan kesabaran untuk mengembangkan dan mengimplementasikan MCA yang
mungkin menjadi teladan atau malah kontroversial.
Lembagapemimpinberorientasi konservasi yang kompeten untuk MCA harus memiliki, atau mampu mendapatkan, kualitas
berikut ini:
• Didirikan di dalam masyarakat sasaran untuk periode waktu tertentu;
• Diakui dan dihormati di masyarakat sasaran untuk proyek lingkungan atau sosial;
• Memiliki staf yang berasal dari masyarakat sasaran;
• Berbagi tujuan dengan lembaga pendukung berorientasi konservasi;
• Memiliki hubungan yang baik dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya atau memiliki rekam
jejak hubungan yang baik dalam kondisi yang serupa;
• Memiliki stabilitas organisasi jangka panjang dan komitment terhadap proyek dan masyarakat sekitarnya; dan
• Memiliki kapasitas teknis dan keuangan dalam aktivitas yang diperkirakan (seperti keterlibatan komunitas,
restorasi, pengelolaan spesies, dan patroli).
Di samping karakteristik di atas, ketika mengidentifikasi dan mengevaluasi lembaga pemimpin berorientasi
konservasi, pelajaran yang dipetik di bawah ini dari proyek MCA lain harus dipertimbangkan.
Jawara Proyek
Membentuk tim MCA dengan keterampilan yang diperlukan adalah penting, tapi merekrut dan mempertahankan
pemimpin proyek yang hebat, yang dapat bertindak sebagai jawara proyek MCA selama masa proyek (atau minimal
untuk periode waktu yang panjang) adalah penting untuk keberhasilan proyek. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa
jawara proyek ini, MCA (seperti sebagian besar proyek konservasi) kemungkinan akan gagaluntuk berbagai alasan yang
kurang penting. Namun begitu, individu tunggal telah menjadi kunci keberhasilan untuk banyak proyek MCA yang ada,
karena mereka telah menyokong dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk mencapai tujuan konservasi. Individu
tersebut dapat mewakili lembaga berorientais konservasi atau pemegang hak, tapi harus merupakan pemimpin proyek
setempat yang memiliki visi dan berdedikasi yang bersedia dan dapat menerima tanggung jawab besar dan memiliki
keterampilan yang baik dalam pengambilan keputusan, hubungan antarpribadi, negosiasi taktis, dan pengelolaan proyek.
Pemimpin proyek MCA seharusnya tidak memandang, atau dipandang, memiliki bias etnis/sosial/budaya/agama dan
harus diakui, dipercayai, dan dihormati oleh masyarakat lokal, kelompok pengguna dan dinas pemerintah. Pemimpin
proyek juga harus fasih dalam bahasa lokal.
Pentingnya menemukan jawara proyek MCA yang luar biasa sangat ditekankan. Tiga kesulitan sering dihadapi ketika
mencoba melakukan hal tersebut: 1) karakteristik yang paling berharga dari jawara proyek MCA tidak terkait dengan
pendidikan kuantitatif dan pengalaman kerja – karakteristik yang paling penting adalah bersifat pribadi dan kualitatif; 2)
orang luar biasa yang bersedia hidup di area terpencil sangat sedikit sekali dan banyak dibutuhkan, membuat mereka sulit
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untuk ditemukan dan lebih sulit lagi untuk dipertahankan ketika sudah berhasil ditemukan; dan 3) gagasan bahwa
keberhasilan proyek konservasi bisa bergantung pada kualitas pribadi individu tunggal sulit diterima dan dilaksanakan
oleh beberapa lembaga.
Lembaga Berbasis Lokal
Lembaga berorientasi konservasi berbasis lokal sering kali merupakan pelaksana MCA terbaik, karena lembaga ini
biasanya berkomitmen terhadap lokasi, komunitas, dan penduduk lokal untuk jangka panjang. Perspektif dan komitmen
jangka panjang ini telah terbukti sangat menguntungkan di banyak proyek MCA saat ini. Karena lembaga lokal memiliki
lebih sedikit kendala waktu terkait proyek dan tidak merasa membutuhkan strategi pengakhiran (exit strategy) lima atau 10
tahun (misalnya), mereka dapat memanfaatkan kesabaran dan kegigihan yang sulit diupayakan lembaga non-lokal.
Kesabaran dan kegigihan hampir selalu dibutuhkan untuk proyekkonservasi dan terlebih lagi untuk proyek MCA, banyak
di antaranya yang menjadi preseden, bersifat kontroversial, dan eksperimental. Di samping itu, kontak yang sering oleh
staf lapanganproyek dengan masyarakat lokal dan kelompok pengguna akan selalu berguna bagi proyek MCA. Dengan
begitu, pelaksana tidak boleh beranggapan bahwa MCA dapat digunakan sebagai pendekatan bangun dan biarkan begitu
saja. Komitmen jangka panjang terhadap lokasi dan masyarakat biasanya akan selalu diperlukan untuk memastikan
keberhasilan proyek MCA. Tingkat dan jenis keterlibatan di lokasi lapangan dapat berubah seiring waktu, tapi keterlibatan
kemungkinan akan selalu dibutuhkan.
Untuk lebih jelasnya, lembaga lain seperti Big International NGOs (BINGO) memiliki peran penting terkait dengan MCA.
Sejumlah BINGO telah berhasil mengimplementasikan MCA, tapi terdapat masalah melekat mengenai hal ini. BINGO
terkadang dipandang oleh masyarakat lokal dan pemerintah dengan skeptisme dan kecurigaan, sebagai orang luar yang
sedikit banyak mengambil keuntungan dari sumber daya mereka. Selain itu, BINGO sering kali tidak dapat, atau tidak
bersedia, berkomitmen untuk lokasi tertentu selama durasi MCA, yang bisa 20 hingga 30 tahun atau lebih. Namun begitu,
BINGO dapat, dan seharusnya, memainkan peran fasilitatif penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan
MCA. Dibandingkan dengan kebanyakan LSM lokal, BINGO sering kali memiliki kapasitas penggalangan dana yang lebih
besar, hubungan pada level yang lebih tinggi dengan dinas pemerintah, keterampilan yang lebih besar, dan kemampuan
perencanaan dan koordinasi tingkat bentang laut yang lebih canggih, semuanya adalah penting untuk memfasilitasi MCA.
Jika BINGO secara langsung mengimplementasikan proyek lapangan MCA, mereka harus membuat komitmen jangka
panjang atau menetapkan segerasiapa yang akan menjadi pelaksana jangka panjang dan membawa mereka ke proyek
sebagai mitra penuh sesegera mungkin.
Kolaborasi
Kolaborasi LSM lokal dan perusahaan lokal sering kali merupakan yang terbaik untuk implementasi MCA dalam jangka
panjang. Baik LSM maupun perusahaan telah memulai dan mengimplementasikan MCA secara terpisah satu sama lain –
terkadang berhasil dan terkadang tidak. Namun begitu, dalam jangka panjang, praktik terbaik menunjukkan bahwa
kolaborasi antara LSM lokal dan perusahaan lokal sering kali terbukti sebagai yang paling sukses. Ketika terjadi
kolaborasi, LSM dapat berfokus pada tugas terkait konservasi, seperti penegakan, ilmu pengetahuan, dan restorasi
sementara perusahaan dapat fokus pada mekanisme pembiayaan, mata pencaharian dan pengembangan masyarakat
berkelanjutan.
Di samping itu, pentingnya menangani fitur alamiah dan manusia sebagai tujuan konservasi di sebagian besar lokasi
MCA menghasilkan aktivitas proyek terkait dengan konservasi, pengembangan masyarakat, dan mata pencaharian. Jarang
satu lembaga memiliki keahlian, kapasitas, pendanaan, dan misi untuk fokus pada ketiga area proyek utama ini pada suatu
waktu. Dengan demikian, maka penting bagi lembaga berorientasi konservasi untuk mengembangkan kolaborasi erat
dengan lembaga (perusahaan atau tidak) yang memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk membantu
mereka menangani persoalan pengembangan masyarakat dan mata pencaharian.
Pembangunan Kapasitas
Pembangunan kapasitas sering kali dibutuhkan untuk lembaga lokal. Jika pelaksana lokal tidak ada sementara satu
BINGO atau lebih meyakini bahwa ada keanekaragaman hayati penting yang dapat dilindungi melalui MCA,
menentukan apakah BINGO dapat membantu membentuk lembaga lokal yang bisa mereka ajak bekerja sama
mungkin merupakan hal yang penting. Mengembangkan dan membangun kapasitas pelaksana lokal seperti
LSM lokal bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu dan berkemungkinan memakan investasi besar di
muka yang harus dipikirkan dalam pewaktuan dan taksiran biaya proyek. Permasalahan dengan beberapa lembaga lokal
tersebut adalah kurangnya stabilitas; mereka sangat rentan dengan perubahan staf dan dapat bubar dengan mudah.
Bergantung dari seberapa lama BINGO berkomitmen terhadap lokasi dan masyarakat, kehadiran lembaga lokal atau
kemampuan untuk mengembangkan lembaga lokal harus dianggap kriteria penting untuk dipenuhi sebelum
menindaklanjuti MCA.
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Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Hasil dari Sub-langkah 1.6 harus dirangkum untuk tujuan referensi ketika praktisi membuat kesimpulan dan rekomendasi
dari analisis kelayakan di Sub-langkah 1.8 dan, jika terus melanjutkan aktivitas proyek, ketika mengembangkan tim
keterlibatan di Fase 2. Tabel 14 menyediakan contoh bagaimana rangkuman tersebut terlihat; lembar kerja kosong yang
serupa dengan Tabel 14 disediakan di Lampiran 1. Begitu lembaga pemimpin berorientasi konservasi diidentifikasi,
penentuan awal mengenai insentif ekonomi yang mungkin dapat dilakukan.

Tabel 14: Identifikasi Lembaga Berorientasi Konservasi
Kriteria

Lembaga #1

Nama Lembaga

Melindungi Bumi

Jenis Lembaga

LSM

Misi TujuanLembaga

Konservasi
keanekaragaman hayati

Didirikan
secara lokal?

Global

Dihormati
secara lokal?

Tidak diketahui

Menyelamatkan Laut Kita
LSM

Lembaga #3
Eco-tour pulau

Lembaga #4
Koperasi masyarakat

Perusahaan

Koperasi

Penciptaan pendapatan yang
ramah lingkungan

Penangkapan ikan lestari

Nasional

Lokal

Lokal

Ya

Ya

Ya

Konservasi laut

Diisi staf lokal?

No

No

Ya

Ya

Hubungan?

No

Ya

Ya

Ya

Stabilitas

Ya

Ya

Ya

Tidak pasti

Potensial

Ya

Ya

Komitmen
Lokasi

Tidak

Pendanaan

Ya

Ya

Potensial

Tidak pasti

Keahlian

Ya

Ya

Tidak

Sebagian

Tidak

Tidak

Ya

Potensial

Saat ini menyediakan
danauntuk Fase 1

Saat ini melaksanakan Fase
1

Tidak

Tidak

Jawara
Proyek
Lainnya:
Potensi Pemimpin?

1.7

Lembaga #2

Tertarik dengan proyek
Ya

Skeptis mengenai proyek
Tidak

INSENTIF EKONOMI DAN BIAYA MCA LAINNYA
Sub-langkah 1.7 Hasil

Praktisi harus menghasilkan gagasan awal untuk jenis dan nilai insentif ekonomi yang dapat diberikan
ke pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya sebagai imbalan atas komitmen konservasi
mereka, serta biaya lain terkait dengan MCA, dan menentukan apakah insentif tersebut dan biaya
lainnya wajar dan terjangkau.

Unsur terakhir dalam definisi MCA adalah: yang secara sukarela berkomitmen untuk memberikan insentif ekonomi
nyata (langsung atau tidak langsung). Memberikan insentif ekonomi ke pemegang hak dan pemangku kepentingan
lainnya sebagai imbalan atas komitmen konservasi mereka merupakan komponen penting dari MCA yang terstruktur
secara tepat. Sub-langkah 1.7 didesain untuk membantu praktisi menjelaskan seperti apa insentif ekonomi tersebut, dan
biaya lainnya terkait proyek MCA. Penjelasan ini akan membantu dengan kriteria utama untuk menentukan apakah MCA
adalah opsi yang layak di lokasi tertentu – menaksir biaya total proyek dan menentukan apakah biaya ini dapat
disediakan dalam jangka panjang.
Penilaian biaya di fase analisis kelayakan ini hanya memberikan indikasi awal kebutuhan pendanaan dan opsi pendanaan,
karena negosiasi selama Fase 2 dan Fase 3 serta pengelolaan jangka panjang dan perencanaan keuangan selama Fase 4
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pada akhirnya akan menentukan semua biaya proyek MCA. Dengan asumsi kebutuhan keuangan yang terkait dengan
analisis kelayakan awal MCA terpenuhi, estimasi biaya seharusnya meliputi, minimal:
• Biaya terkait dengan paket insentif ekonomi lengkap MCA;
• Biaya untuk Fase 2: Keterlibatan;
• Biaya untuk Fase 3: Desain Pengaturan Kontrak; dan
• Biaya untuk Fase 4: Implementasi (termasuk pemantauan jangka panjang).

Paket Insentif Ekonomi
Paket insentif ekonomi untuk proyek MCA tertentu adalah kombinasi dari: 1) setiap pembayaran wajib untuk MCA itu
sendiri (pembayaran sewa guna, biaya akuisisi, dll.); 2) setiap pengimbang untuk biaya kesempatan yang hilang; dan 3)
setiap insentif tambahan yang dibutuhkan untuk menggalang dukungan masyarakat atau memotivasi pengambil
keputusan dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga komponen paket insentif ekonomi ini — pembayaran MCA,
pengimbang dan insentif dukungan masyarakat — mungkin, atau mungkin bukan, biaya terpisah. Dalam beberapa
situasi ketiga komponen tersebut mungkin satu hal yang sama, sementara di situasi lain mereka mungkin biaya terpisah
dan berbeda. Tabel 15 memberi contoh tentang jenis pembayaran dan insentif ekonomi lainnya yang mungkin masuk
dalam satu atau ketiga komponen ini. Praktisi seharusnya tidak merasa terbatasi oleh tabel ini dalam menentukan jenis
insentif ekonomi yang mungkin, yang dapat diberikan untuk suatu proyek MCA tertentu. Komponen individual atau nilai
total dari paket insentif ekonomi dapat ditentukan dalam panduan kebijakan, analisis sosioekonomis, penilaian, dan
negosiasi penjual yang bersedia – pembeli yang bersedia. Teknik penilaian tersebut disajikan di bawah ini, dengan
diskusi penyimpul mengenai surat izin penangkapan ikan, kapal, dan pembelian peralatan, setelah pelajaran yang dipetik
dari proyek MCA yang ada dikaji.

Tabel 15: Contoh Insentif Ekonomi

Insentif Ekonomi Langsung

Insentif Ekonomi Tidak Langsung

Penggunaan Potensial selama
Implementasi *
Sanksi

•

Pembayaran tunai

•
•

Hibah
Makanan, pasokan dan bahan bakar (untuk
acara khususdan lainnya)


•
•
•
•

•

•

Spesifik proyek:
•
Lapangan kerja
•
Seragam
•
Peralatan
•
Makanan
•
Pertukaran peralatan
•
Pelatihan
•
Pelayanan kesehatan
•
Perlindungan sumber daya
•
Perencanaan masyarakat
Peralatan, kendaraan, dan perahu

•

•

•
•

•
* Lihat penjelasan di bawah ini.

Dukungan
Masyarakat

Utilitas publik: listrik
Layanan Sosial
•
Transportasi
•
Layanan perpustakaan
Penciptaan pasar & akses untuk barang lokal
Hak pengguna yang diberikan
Utilitas publik:
•
Air tawar
•
Pembuangan limbah
•
Pembuangan sampah
Infrastruktur:
•
Pusat pertemuan masyarakat
•
Dermaga dan jetty
•
Jalan dan jalan setapak
Layanan Sosial:
•
Layanan medis
•
Gaji guru
Pendidikan dan beasiswa
• Pelatihan dan pendanaan untuk mata
pencaharianalternatif dan pelengkap
spesifik non-proyek
Pembangunan kapasitas untuk tata kelola lokal
danorganisasi
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Insentif Ekonomi Langsung versus Tidak Langsung
Pembedaan yang membantu dapat dilakukan antara insentif ekonomi lansung dan insentif ekonomi tidak langsung (lihat
Tabel 15). Insentif ekonomi langsung, seperti uang tunai dan pasokan material memiliki nilai keuangan yang bersifat
langsung. Insentif ekonomi tidak langsung, seperti pembangunan kapasitas dan pembuangan limbah padat tidak memiliki
nilai ekonomi bersifat langsung. Dengan insentif ekonomi bersifat langsung, penerima dapat memiliki akses langsung ke
uang tunai atau dapat secara mudah menjual atau melepas barang sebagai imbalan atas uang tunai. Dengan insentif
ekonomi yang bersifat tidak langsung, penerima harus melalui beberapa langkah tambahan sebelum uang tunai bisa
didapatkan dari sebuah barang, jika memang ada. Pada sejumlah insentif ekonomi, perbedaan antara langsung dan tidak
langsung tidak begitu jelas (seperti gaji guru), tapi bagi praktisi menganggap insentif ekonomi sebagai bersifat langsung
atau tidak langsung masih berguna, untuk dua alasan utama.
1. Insentif ekonomi langsung adalah lebih jelas bagi penerima; pengenalan akan nilainya bersifat segera dan hubungan
antara proyek MCA dan manfaatnya bisa lebih tampak jelas. Namun pada insentif ekonomi tidak langsung, nilainya
tidak bisa langsung dikenali oleh penerimanya. Dengan begitu, pemberian insentif ekonomi tidak langsung mungkin
membutuhkan penjangkauan dan pelibatan lebih lanjut oleh pelaksana proyek guna memastikan bahwa penerima
memahami bahwa proyek MCA tersebut memang memberikan sesuatu yang bernilai ekonomi bagi mereka dan apa
nilai insentifnya.
2. Praktisi acap kali gagal mengartikulasikan, menguangkan, dan memperhitungkan insentif ekonomi tidak langsung
dalam perencanaan mereka sendiri, pengaturan kontrak MCA, dan upaya penjangkauan proyek berikutnya.
Dengan demikian, insentif ekonomi tidak langsung relatif tidak dikenal dan terputus dari komitmen konservasi,
penganggaran, pendanaan, dan persoalan keberlanjutan.
Persoalan Pembayaran Tunai
Salah satu miskonsepsi terbesar tentang MCA adalah bahwa seluruh MCA melibatkan pembayaran tunai langsung ke
pemegang hak. Kendati sejumlahMCA melibatkan pembayaran tunai, tidak semua MCA melakukannya dan segelintir MCA
yang harus melakukannya. Insentif ekonomi diberikan dalam halMCA dapat berupa apa saja yang memiliki nilai ekonomi
langsung atau tidak langsung, dengan kata lain, sesuatu yang disediakan bagi pemegang hak (dan pemangku kepentingan
lainnya) yang tadinya mereka harus bekerja atau membayar untuk mendapatkannya.
Namun begitu, pembayaran tunai acap kali menjadi insentif ekonomi yang lebih disukai oleh pemegang hak.
Pembayaran tunai juga mudah untuk diuangkan oleh pelaksana proyek, diperhitungkan dalam perencanaan dan
penganggaran, dan untuk terhubung dengan komitmen konservasi. Namun di beberapa area, akibat persoalan sosial,
budaya, dan/atau ekonomi, pembayaran tunai bisa menjadi kontroversial dan rumit. Selain itu, bagi banyak lembaga
konservasi, penggalangan dana untuk manfaat non-tunai mungkin lebih mudah dibandingkan dengan penggalangan
dana untuk didistribusikan sebagai pembayaran tunai.
Praktisi harus menindaklanjutinya dengan sangat berhati-hati ketika mempertimbangkan pembayaran tunai sebagai
insentif ekonomi di mana orang, masyarakat, dan budaya mungkin tidak terbiasa dengan pembayaran tersebut.
* Insentif Ekonomi yang Diperbolehkan versus yang Mendukung
Seluruh paket insentif ekonomi disediakan bagi pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya sebagai penghargaan
untuk memenuhi komitmen konservasi, tetapi insentif ekonomi juga dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan
masyarakat dan/atau untuk sanksi karena gagal memenuhi komitmen konservasi (lihat Tabel 15). Biasanya, ketika
insentif ekonomi digunakan sebagai sanksi, beberapa atau seluruh insentif dikurangi, ditiadakan, atau ditahan ketika
komitmen konservasi tidak dipenuhi atau ketika syarat dan ketentuan pengaturan kontrak dilanggar. Kendati
penggunaan insentif ekonomi sebagaialat sanksi umumnya dianggap premis dasar MCA, itu tidak serta-merta menjadi
wajib atau menjadi opsi sanksi satu-satunya. Kepatuhan dan sanksi harus dibicarakan dan disepakati dengan pemegang
hak dan pemangku kepentingan lainnyaselama Fase 2 dan Fase 3. Selama Sub-langkah 1.7, praktisi harus mengevaluasi
apakah dan bagaimana insentif ekonomi yang dipertimbangkan dapat digunakan sebagai alat sanksi. Berdasarkan
pengalaman dari hampir 200 proyek MCA di beberapa negara di seluruh dunia, usulan tentang bagaimana berbagai
jenis insentif ekonomi langsung dan tidak langsung mungkin, atau mungkin tidak, tepat digunakan sebagai alat sanksi
disediakan di Tabel 15. Tabel 15 menggolongkan insentif ekonomi ke dalam tiga kelompok: 1) Diperbolehkan saja; 2)
Dukungan masyarakat dan Diperbolehkan; dan 3) Dukungan masyarakat saja. Pengelompokan ini dimaksudkan hanya
sebagai usulan untuk pertimbangan, bukan sebagai aturan ketat.
Insentif dukungan masyarakat adalah insentif ekonomi yang menghasilkan kemauan baik dan dukungan secara umum di
tengah-tengah pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya terhadap proyek MCA dan konservasi laut dan pesisir
secara umum. Sebagian besar proyek MCA akan mendapatkan manfaat dari penerimaan dan dukungan masyarakat luas.
Semakin awal penerimaan dan dukungan masyarakat dapat diperoleh, maka akan semakin mungkin bagi proyek untuk
berhasil. Insentif yang membuat diperolehnya dukungan masyarakat terhadap proyek MCA adalah insentif yang secara
transparan disediakan untuk masyarakat atau kelompok secara keseluruhan, yang secara jelas merupakan hasilkontribusi
masyarakat/kelompok terhadap pencapaian tujuan proyek MCAj tersebut. Insentif dukungan masyarakat sifatnya dapat
terus-menerus atau satu kali saja, tapi yang paling baik adalah disediakan selama masa proyek MCA. Sering kali,
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insentif dukungan masyarakat juga menguatkan ataumembantu mencapai tujuan konservasi proyek MCA, seperti
manfaat spesifik proyek dan peralatan atau kendaraan yang dapat digunakan untuk tujuan proyek. Jelasnya, mengurangi
atau meniadakan jenis manfaat ini atas ketidakpatuhan terhadap MCA lebih lanjut hanya akan menghalangi pencapaian
tujuan konservasi dan mendegradasi lingkungan. Insentif yang disediakan satu kali, seperti infrastruktur, membangun
dukungan masyarakat dan, adalah sulit, jika tidak mungkin, untuk ditiadakan. Dengan demikian, insentif satu kali terkait
infrastruktur biasanya sanksinya tidak bagus.
Beberapa insentif ekonomi mungkin tepat untuk membangun dukungan masyarakat serta untuk digunakan sebagai sanksi.
Kendati hal tersebut agak jarang, insentif semaca itu harus dapat diadakan dan ditiadakan secara mudah ketika kepatuhan
berlanjut kembali. Menggunakan jenis insentif ini sebagai sanksi dapat, dalam beberapa kasus, menciptakan tekanan
sejawat (peer pressure) untuk kepatuhan di tengah-tengah pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat
menjadi mekanisme penegakan yang sangat efektif.
Terakhir adalah insentif ekonomi yang, untuk semua tujuan praktis, tidak membangun dukungan yang besar dari
masyarakat untuk proyek MCA tapi biasanya merupakan alat sanksi yang sangat bagus. Pembayaran tunai langsung
merupakan insentif satu-satunya yang teridentifikasi, karena uang tunai dapat secara mudah ditahan atau dikurangi di
sepanjang masa MCA. Selain itu, karena pembayaran tunai langsung biasanya diberikan ke pemegang hak yang
merupakan pemilik area atau sumber daya, pemegang hak ini akan mendapat motivasi tambahan untuk membantu praktisi
mencapai kepatuhan dengan MCA.
Insentif Satu Kali versus Berkelanjutan
Insentif ekonomi dapat diberikan satu kali di muka pada permulaan proyek MCA atau sebagai insentif berkelanjutan
yangtersebar dan disediakan secara periodik dan terprediksi di sepanjang masa proyek MCA. Banyak proyek MCA yang
ada menggunakan pemberian insentif ekonomi satu kali di muka barang kali karena pemegang hak menginginkan seluruh
insentif segera dan/atau karena prosesnya yang sederhana untuk pelaksana proyek. Kendati mungkin ada situasi di
manapenyediaan insentif ekonomi satu kali dan di muka adalah tepat, praktik terbaik menentukan bahwa insentif ekonomi
disediakan secara periodik, tapi terprediksi, di sepanjang masa proyek MCA. Ketika insentif diberikan di muka, pemegang
hak dan pemangku kepentingan lainnya tidak lagi memiliki penyemangat yang sama guna memenuhi komitmen konservasi
mereka dalam jangka panjang. Kendatimungkin terdapat semacam motivasi melekat (seperti integritas diri, kebanggaan
lokal, dan perbaikan sumber daya, yangsemuanya adalah positif), insentif satu kali di muka meniadakan sifat insentif
ekonomi jangka panjang yang merupakan premis dasar MCA. Praktisi harus berupaya menjadwalkan pemberikan insentif
ekonomi sepanjang masa proyek MCA sebisa mungkin. Pengecualian terhadap hal ini dijelaskan di bawah.
Mengurangi Insentif
Sebagai kebalikan dari paragraf sebelumnya, praktisi harus mempertimbangkan, apakah, dalam kondisi tertentu, sejumlah
atau semua insentif harus dikurangi atau ditiadakan selama masa proyek MCA. Jika sejumlah atau semua insentif ekonomi
dimaksudkan untuk mengganti rugi kepada pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya untuk kesempatan yang
hilang (dan sebagai akibatnya, nilai keuangan yang hilang),maka akan ada waktunya selama masa MCA ketika insentif
ekonomi harus dikurangai atau ditiadakan. Jika, sebagai bagian dari MCA, pemegang hak dan pemangku kepentingan
lainnya harus menghentikan aktivitas untuk mendapatkan kompensasi atau nilai (seperti menangkap ikan), maka mereka
mungkin menerima berbagai insentif ekonomi untuk mengimbangi kerugian tersebut. Dalam beberapa proyek, pencapaian
tujuan konservasipada akhirnya diharapkan untuk memberikan peningkatan kesempatan dan pendapatan keuangan bagi
pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, seperti ketika Zona Larang Ambil (NTZ) menciptakan efek berantai
dan selanjutnya meningkatkan penangkapan ikan di luar NTZ dan ketika wisata ekologi menciptakan lapangan kerja baru
dan memberi kemakmuran dalam masyarakat. Ketika pencapaian tujuan konservasi terwujud dan pencapaian ini
memberikan peningkatan keuntungan keuangan bagi pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya yang menerima
kompensasi pengimbang untuk kerugian sebelumnya akibat proyek MCA tersebut, maka insentif ekonomi langsung yang
disediakan bagi pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dikurangi dan ditiadakan sesuai dengan
keuntungan yang ditimbulkan oleh pencapaian tujuan konservasi tersebut.
Untuk memungkinkan penyesuaian seperti hal tersebut dalam insentif ekonomi, praktisi harus membicarakan secara tuntas
dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya tentang pertimbangan tersebut selama Fase 2,
mendokumentasikan proses dan pewaktuannya dalam mekanisme kontrak MCA selama Fase 3, dan memantau indeks
yang mendukung penyesuaian tersebut (seperti perubahan dalam populasi ikan, peningkatan hasil tangkapan ikan, dan
peningkatan pendapatan yang berasal dari wisata ekologi) selama Fase 4. Namun, mekanisme penegakan dan kepatuhan
penting untuk tetap diselenggarakan selama masa proyek MCA dan mungkin setelahnya. Jika pendapatan keuangan baru
yang dinikmati oleh pemegang hak dan pemangkukepentingan lainnya itu tidak terlalu bergantung pada pemenuhan yang
berlanjut terhadap komitmen konservasi dan pencapaian tujuan konservasi yang dihasilkan, dan insentif ekonomi
kontinjensi yang disediakan oleh MCA ditiadakan, maka hanya ada sedikit alasan bagi pemegang hak dan pemangku
kepentingan lainnya untuk tetap mematuhi syarat dan ketentuan MCA. Terdapat beberapa variabel di sini dan praktisi
harus mengelolanya secara berhati-hati ketika mereka menjalin dan mengimplementasikan proyek MCA.
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Insentif Negatif
Insentif negatif adalah insentif dengan hasil yang tidak dimaksudkan dan tidak diinginkan yang bertentangan
dengan kepentingan pembuat insentif. Praktisi harus berhati-hati agar tidak mengadakan insentif negatif yang
sesungguhnya mengedepankan aktivitas yang berbahaya alih-alih aktivitas yang lebih berkelanjutan. Contoh dari
insentif negatif meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Memberi pembayaran kepada nelayan untuk menghentikan aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan
dengan dinamit/bahan peledak, sehingga memancing lebih banyak nelayan untuk melakukan aktivitas
ilegal agar nantinya dibayar supaya berhenti.
• Membayar nelayan untuk menyerahkan penyu laut yang tertangkap di jaring apung, sehingga memancing nelayan
untuk menangkap lebih banyak penyu laut.
• Membayar warga masyarakat lokal untuk setiap kantung sampah yang dipungut dari pantai, sehingga memancing
warga masyarakat untuk menaruh sampah di pantai.
Ini bukan berarti bahwa aktivitas ilegal, tangkapan sampingan penyu laut dan sampah pantai tidak dapat ditangani dalam
proyek MCA; melainkan semata bahwa praktisi harus berhati-hati agar tidak memberikan insentif dengan cara-cara atau
kepada orang yang berakibat pada dikedepankannya aktivitas berbahaya.

Teknik Penilaian
Penentuan, kuantifikasi dan artikulasi dari nilai insentif ekonomi MCA dapat menjadi suatu kegiatan yang sulit dan
berulang. Metode yang digunakan untuk menentukan nilai dataran tinggi pesisir, tanah di bawah air, sumber daya air, dan
layanan ekosistem laut dan pesisir sangat beragam dan sangat tergantung secara situasional karena beberapa variabel bisa
jadi terlibat. Jenis akuisisi perjanjian, jenis tanah, sumber daya, atau layanan, tingkat eksklusivitas, kerangka kerja
kebijakan yang mengatur, dan kerumitan pasar semuanya dapat mengubah cara penentuan nilai.
Karena variabilitas keadaan proyek dan metode pembiayaan, nilai itu sendiri juga sangat beragam. Misalnya, di Amerika
Serikat, sewa guna budidaya perairan kerang-kerangan dapat mencakup biaya di muka yang berkisar dari $0 hingga
$1.000 dan sewa tahunan berjalan$2/acre hingga $150/acre ($2/0,4 hektar hingga $150/0,4 hektar). Di salah satu proyek
AS, pembelian mutlak 13.000 acre (5.260 hektar) tanah di bawah air, yang meliputi semua hak dan kepentingan kecuali
untuk navigasi, biayanya adalah $63.000, atau sekitar$4,85/acre ($4,85/0,4 hektar).
Penting diketahui bahwa sejumlah biaya terkait MCA dianggap sebagai informasi milik sendiri dan oleh karena itu tidak
disediakanuntuk publik. Meskipun hal ini merupakan hak istimewa pengelola proyek swasta untuk tidak mengungkapkan
informasi terkait biaya, tapi hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi pengelola proyek lain yang mencoba
menemukan informasi penjualan yang setara untuk pekerjaan penilaian mereka. Di samping itu, dibeberapa area dan proyek,
biaya seperti biaya sewa guna dianggap kurang lebih merupakan tanda itikad baik ketika dibandingkan dengan nilai yang
dikaitkan dengan peningkatan kesempatan lapangan kerja setempat, perbaikan lingkungan pesisir dan laut, perlindungan
terhadap kondisi budaya dan sosial, serta pembangunan dan pemeliharaan hubungan personal yang erat. Oleh sebab itu,
pembayaran langsung yang berasal dari MCA mungkin tidak sepenuhnya mewakili nilai yang sebenarnya dikaitkan oleh
pemegang hak kepada tanah, sumber daya, atau layanan yang diperoleh atau disediakan.
Persoalan dan teknik penilaian untuk mempertimbangkan proyek MCA meliputi:
• Panduan kebijakan
• Analisis sosio-ekonomi
• Penaksiran
• Negosiasi Penjual – Pembeli yang Bersedia Bertransaksi
• Izin Menangkap Ikan, Kapal, dan Peralatan
Panduan Kebijakan
Di beberapa area, hukum, regulasi, dan kebijakan badan secara jelas menetapkan nilai, atau proses untuk menentukan
nilai, dari tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem yang mungkin tunduk pada MCA. Sering kali panduan
kebijakan berlaku bagi MCA yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti sewa guna, konsesi, surat izin, dan pengaturan
kontrak formal lainnya yangmungkin dijalin lembaga berorientasi konservasi dengan dinas pemerintah. Dalam kasus
seperti itu, dinas pemerintah mungkin memiliki prosedur penentuan tarif sewa guna yang didasarkan atas hukum,
aturan, kebijakan, dan praktik historis. Prosedur umum meliputi struktur ongkos terstandardisasi, persentase nilai
pasar/proyek, perluasan dataran tinggi, sepanjang pagar, penjualan/sewa guna setara, dan negosiasi. Dinas mungkin
menghitung nilai itu sendiri dan mengusulkannya ke pemimpin proyek MCA. Nilai ini mungkin bisa atau tidak bisa
dinegosiasikan lebih lanjut. Panduan kebijakan untuk nilai sewa tanah bawah air dapat didasarkan pada teknik rasio
model yang dikaitkan dengan nilai dataran tinggi. Kadang kala, diskon sewa guna mungkin diberikan untuk sewa guna
yang memberikan akses publik atau kepada organisasi nirlaba yang memberikan keuntungan sumber daya publik
secara umum.
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Analisis Sosioekonomis dan Biaya Peluang
Penilaian (yang bisa jadi tingkat tinggi atau mendalam) mengenai alternatif pemegang hak untuk menggunakan atau
menghasilkan pendapatan dari dataran tinggi tanah/tanah di bawah air, sumber daya, atau layanan ekosistem yang
berpotensi tergantung pada MCA akan banyak memberikan informasi pada posisi negosiasi lembaga berorientasi
konservasi dan akan membantu menentukan apakah MCA berkemungkinan diupayakan sejak dari awalnya. Penilaian
sosioekonomis formal, yang dilakukan oleh ekonom profesional, mungkin tepat untuk menentukan nilai total dari paket
insentif ekonomi yang disediakan melalui MCA ketika kepemilikan tanah dan pasar cukup rumit, ketika pemegang hak
mengalihkan hak kepada lembaga lain, atau ketika layanan ekosistem sedang diberikan secara formal.
Pada dasarnya, pendekatan MCA terhadap konservasi mengakui bahwa proyek tersebut dapat membebankan dua jenis
biaya pada pemilik hak: biaya peluang yang terkait dengan penghasilan yang dikorbankan dari penggunaan sumber daya
dan biaya pengelolaan konservasi. Agar suatu perjanjian menarik bagi pemegang hak, insentif yang ditawarkan harus
ditentukan dengan mempertimbangkan kedua biaya ini. Penilaian teknis seperti evaluasi sosioekonomis harus dilakukan
oleh ekonom yang paham mengenai persoalan laut dan pesisir serta pengaturan tukar guling (quid pro quo) kontak formal.
Biaya peluang konservasi mencerminkan nilai yang dikorbankan oleh pemegang hak dengan tidak memanfaatkan
tanah, sumber daya, dan layanan ekosistem mereka pada skenario aktivitas seperti biasa. Ini utamanya merupakan
keseimbangan dari dua fitur:
1. Penghasilan yang akan diperoleh dari penggunaan alternatif seperti perikanan komersial yang merusak dan tidak
berkelanjutan, dan
2. Biaya, seperti berkurangnya perikanan dan pariwisata, penurunan kualitas air, dan kerugian sumber daya
yang signifikan secara budaya, yang akan disebabkan oleh penggunaan yang merusak.
Jumlah penghasilan yang dikorbankan dari penggunaan tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem dikurangi jumlah
biaya sosial dan lingkungan yang dihindari adalah biaya peluang penggunaan sumber daya yang dikorbankan. Dalam
beberapa kasus, pemegang hak mungkin tidak mengenali biaya sosial dan penggunaan lingkungan tanah, sumber daya,
atau layanan ekosistem, yang mengakibatkan perbedaan antara biaya peluang aktual dan yang dipersepsikan. Selama
Fase 2 dan Fase 3, pemimpin MCA dapat berusaha meningkatkan pemahaman pemegang hak tentang biaya sosial dan
lingkungan untuk mengurangi perbedaan ini. Selain itu, hal penting ketika mempertimbangkan biaya peluang adalah
nilai non-ekonomis yang diberikan oleh pemegang hak terhadap pencapaian tujuan konservasi, yang bisa terkait dengan
persoalan pribadi, sosial, budaya, agama, dan/atau persolan non-keuangan lainnya. Jika pemegang hak memberikan
nilai yang tinggi terhadap pencapaian tujuan konservasi, hal ini dapat mengurangi jumlah insentif ekonomi yang
diperlukan untuk mengimbangi biaya peluang.
Dalam kasus mana pun, untuk mengamankan MCA, paket insentif ekonomi dan tindakan proyek lainnya harus didesain
dengan mempertimbangkan biaya peluang yang dipercaya oleh pemegang hak akan mereka tanggung. Sebagai contoh,
jika orang dicegah menangkap ikan di suatu area di mana mereka secara historis telah menangkap ikan di sana secara
legal, proyek tersebut bisa: 1) mengidentifikasi tempat lain di mana mereka dapat dan sepakat untuk menangkap ikan; 2)
mengadakan mata pencaharian alternatif; 3) mengidentifikasi/menetapkan sumber makanan alternatif; dan/atau 4)
mengganti rugi nelayan dengan insentif langsung atau tidak langsung atas hilangnya peluang menangkap ikan. Perhatikan
bahwa proyek MCA banyak yang berharap untuk meningkatkan peluang penangkapan ikan di area di luar zona larang
ambil yang ditetapkan oleh proyek melalui efek berantai.
Penaksiran
Ketika mempertimbangkan pembelian mutlak dan kurang mutlak (seperti hak guna, sewa guna, lisensi) atas dataran tinggi
pesisir, tanah di bawah air di negara-negara yang pasar tanah dan kerangka kerja kebijakannya relatif rumit, penaksiran
properti formal mungkin adalah cara yang paling tepat untuk menentukan nilai. Metode penaksiran tanah di bawah air
sering kali mirip dengan yang digunakan untuk dataran tinggi. Perbedaan yang nyata adalah bahwa tanah di bawah air
akan ditutup air secara permanen atau sementara, dan tidak semua penaksir properti memahami cara menjelaskan
perbedaan ini. Karena itu, penting artinya menemukan penaksir properti bersertifikasi yang terbiasa menilai tanah di
bawah air untuk menentukan Fair Market Value (FMV, Nilai Pasar Wajar) dari lokasi atau sumber daya tersebut. Di AS,
Internal Revenue Service mengharuskan, sebagai bagian dari status amal LSM, bahwa mereka tidak membayar lebih dari
FMV kecuali kepada organisasi amal yang lainnya.
Salah satu masalah utama dalam memperoleh layanan penaksiran yang andal untuk tanah yang terletak di bawah garis
pasang tinggi adalah kurangnya data pasar yang langsung berlaku (sumber data primer untuk menentukan FMV). Dengan
begitu kebutuhan akan ruang lingkup kerja yang dipikirkan secara matang dan komprehensif serta instruksi bagi penaksir
menjadi hal yang krusial. Di antara unsur ini adalah:
• Penentuan Penggunaan Tertinggi dan Terbaik
• Pembatasan hak milik dan hak properti (eksplisit di dalam akad atau implisit untuk jenis tanah atau sumber daya)
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•
•
•
•
•
•

Kondisi pengandaian
Asumsi luar biasa
Pengganti penilaian yang cocok
Nilai properti mandiri atau nilai kelompok
Jenis penaksiran (mis., rangkuman, mandiri, atau pembaruan penaksiran)
Identifikasi pengguna dan klien/klien bersama yang sah

Perhatian yang saksama terhadap ruang lingkup pekerjaan dan instruksi bagi penaksir adalah hal yang krusial guna
memastikan bahwa nilai yang ditetapkan adalah nilai yang tepat. Di samping itu, kita harus berhati-hati dalam
memastikan bahwa penaksir yang dikontrak dapat menunjukkan pengalaman sebelumnya dalam menaksir tanah yang
terletak di bawah garis pasang tinggi. Meskipun demikian, Anda mungkin perlu mendidik penaksirtentang berbagai
aspek dari tanah tersebut, seperti prinsip batas, penggunaan yang diizinkan oleh hukum, pertimbangan doktrin amanah
masyarakat, dan hak suku.
Masalah di AS: Pada dasarnya, ada dua standar praktik penaksiran di Amerika Serikat. Yang paling umum adalah
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), di bawah organisasi kuasi-pemerintah yang dikenal
dengan nama Appraisal Institute. Standar yang diterima luas ini berlaku sebagian besar untuk praktik real estat
tradisional (hunian, komersial, dan pertanian). Meskipun instruksi pada USPAP sangat sedikit memberi panduan
kepada penaksir dalam mengestimasi nilai sesungguhnya dari tanah yang terletak di bawah garis pasang tinggi,
lembaga keuangan dan badan publik mungkin tetap memaksakan untuk penerapannya. Sebagian besar penaksir yang
berlisensi harus memahami standar ini.
Standar yang agak kurang umum dikenal adalah Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions (juga
dikenal sebagai Yellow Book). Sangat sedikit penaksir berlisensi yang cakap menggunakan standar ini, karena hanya
meliputi sebagian kecil saja dari pekerjaan industri penaksiran. Akan tetapi, standar ini jauh lebih dapat diterapkan untuk
menentukan nilai tanah yang terletak di bawah garis pasang tinggi. Lagi pula, hal ini diharuskan secara umum untuk
akuisisi tanah yang melibatkan sumber pendanaan federal.
Negosiasi Penjual – Pembeli yang Bersedia Bertransaksi
Dalam banyak kasus, menentukan nilai tanah, sumber daya, dan layanan yang bergantung pada proyek MCA semata
terletak pada negosiasi antara pemegang hak dan pendukung konservasi. Bahkan sekalipun panduan kebijakan, analisis
sosioekonomi, dan/atau penilaian digunakan untuk mendapatkan nilai awal, nilai ini sering kali hanya digunakan sebagai
titik awal negosiasi. Akan tetapi, pada beberapa kondisi, seperti ketika pasar dan kerangka kebijakan tidak berkembang
baik, negosiasi mungkin merupakan titik awal dan akhir untuk proses penentuan nilai (penaksiran, analisis sosio-ekonomi,
dan panduan kebijakan mungkin tidak pernah diterapkan).
Karena MCA merupakan perjanjian quid pro quo yang bersifat sukarela antara dua pihak atau lebih, syarat dan ketentuan
perjanjian ditentukan oleh kerangka hukum di mana itu terbentuk dan sering kali melalui negosiasi antara pemegang hak
dan pejuang konservasi. Negosiasi yang diadakan pada dasarnya, sebuah situasi pembeli yang bersedia—penjual yang39
bersedia: jika harga terlalu tinggi, maka pendukung konservasi tidak akan setuju; jika harga terlalu rendah, maka
pemegang hak tidak akan setuju. Jika semua pihak cukup paham tentang nilai insentif ekonomi dan nilai komitmen
konservasi, maka negosiasi harusnya secara inheren menghasilkan harga yang wajar/bagus (atau nilai total dari paket
insentif ekonomi) – hal ini setara dengan Nilai Pasar Wajar/Fair Market Value (FMV).
Ketika negosiasi mengarah pada nilai pasar yang wajar (FMV), paket insentif ekonomi merupakan jumlah total yang
bersedia dibayar oleh pembeli yang tertarik membeli tapi bukan karena terpaksa membeli, dan yang bersedia diterima
oleh penjual yang tertarik tapi bukan karena butuh uang di pasar terbuka, dengan mengasumsikan periode waktu yang
wajar untuk mencapai perjanjian. Meskipun tergantung pada negosiasi, dalam sebagian besar kasus FMV untuk
penyediaan layanan publik seperti konservasi laut, atau layanan ekosistem, seperti penanggulangan badai dalam MCA
mungkin (dan mungkin seharusnya) jauh lebih rendah dibandingkan FMV untuk lokasi pangkalan perahu komersial.
Asimetri dalam kekuatan tawar-menawar antara lembaga internasional besar berorientasi konservasi yang memiliki cukup
informasi dan masyarakat lokal yang kecil dan terkadang tidak memiliki cukup informasi memunculkan kekhawatiran para
pengkritik bahwa transaksi yang dinegosiasikan mungkin merugikan pemegang hak secara tidak wajar. Pengkritik lain
justru mengkhawatirkan yang sebaliknya, bahwa penyediaan kompensasi langsung untuk konservasi akan membebani
lembaga konservasi dengan kewajiban penggalangan dana yang memberatkan. Ketika bernegosiasi, kedua kekhawatiran
ini harus dicamkan, karena kompensasi yang tidak adil akan mengganggu keberlangsungan perjanjian, sedangkan
perjanjian yang terlalu mahal akan sulit didanai. Apalagi, paket insentif juga harus dirancang sedemikian rupa agar tidak
39

Dalam istilah MPES, pemegang hak dianggap penjual yang bersedia dan pendukung konservasi dianggap pembeli yang bersedia.
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melebihi kapasitas ekonomi setempat untuk menyerap investasi. Komplikasi tambahannya adalah bahwa biaya peluang
dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga MCA dan mekanisme pendanaan terkait harus dirancang untuk
mengakomodasi perubahan. Kuncinya adalah agar MCA bersandar pada tingkat kompensasi yang telah disepakati,
mencapai negosiasi yang tuntas berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan yang transparan dan partisipatif.
Beberapa persoalan terkadang menyulitkan pihak-pihak yang tidak ikut serta secara langsung dalam negosiasi untuk
mengetahui apakah insentif ekonomi yang disediakan melalui MCA tepat:
1. MCA banyak yang dilakukan antara pihak privat dan pihak-pihak tersebut tidak memiliki kewajiban untuk
membuat syarat dan ketentuan dari perjanjian publik;
2. Pemegang hak terkadang akan menghargai restorasi dan perlindungan terhadap sumber daya sosial, budaya, dan alam
mereka pada harga yang lebih tinggi dari biasanya, yang berarti penggunaan ekstraktif lainnya (yang mungkin
memang menyediakan lebih banyak uang tunai langsung melalui eksploitasi kepada pemegang hak) akan didiskon
selama proses negosiasi; ini berakibat pada harga lebih rendah yang dibayarkan melalui MCA karenapemegang hak
melihat kebaikannya dan karenanya ingin mendukung dan mendorong tindakan yang dilakukan pendukung
konservasi; dan
3. Sering kali pendukung konservasi gagal membuat kaitan langsung dan eksplisit antara insentif ekonomi yang
mereka sediakan dan komitmen konservasi yang dibuat oleh pemegang hak; karenanya, mungkin yang terlihat
adalah bahwa komitmen konservasi adalah jauh lebih besar dari insentif ekonomi, padahal nyatanya insentif
ekonomi banyak yang tidak terlihat.
Cara terbaik bagi pihak ketiga untuk memastikan bahwa negosiasinya adalah wajar yaitu dengan memastikan
bahwa semua kewajiban dan proses hukum yang diperlukan diikuti dan semua pihak yang diperlukan memiliki
cukup informasi dan diikutsertakan dalam negosiasi.
Izin Menangkap Ikan, Kapal, dan Peralatan
Berbagai akuisisi terkait perikanan untuk tujuan konservasi — seperti pembelian, pemindahan, dan penghentian surat
izin penangkapan ikan, kapal, dan peralatan (lihat Sub-langkah 1.1) — menjadi semakin populer. Namun,
menafsirkan nilai pasaraset ini tetap merupakan tugas kompleks yang mungkin melibatkan penaksiran, analisis
sosioekonomis, panduan kebijakan, dan negosiasi. Persoalan rumit, seperti apakah surat izin untuk menangkap ikan
atau tidak, apakah kapal penangkap ikan memiliki nilai tanpa lisensi menangkap ikan dan kuota yang diberikan
padanya, dan seberapa layak secara ekonomis perikanan tersebut, semuanya harus dipertimbangkan ketika
menentukan paket insentif ekonomi untuk akuisisi terkait perikanan. Selain itu, beberapa lisensi dan kuota memiliki
nilai besar, sementara yang lainnya sangat kecil. Sumber daya seperti situs web Permit Master Commercial Fish
Resource40 dapat membantu untuk pemahaman awal tentang kondisi pasar.

Biaya untuk Fase 2: Keterlibatan Pemegang Hak dan Pemangku Kepentingan lainnya
Biaya terkait dengan keterlibatan pemegang hak awal bisa relatif rendah dan sederhana untuk ditentukan di negara yang
lebih maju, di mana infrastruktur, transportasi, dan sistem komunikasinya sudah baik. Biaya minimal persiapan dan
mengadakan satu rapat atau lebih relatif mudah diestimasi. Akan tetapi, di negara yang kurang maju, keterlibatan
pemegang hak bisa substansial dan tidak begitu sederhana. Mengatur dan mengadakan rapat secara pribadi dengan
pemegang hak yang diwakili oleh beberapa orang atau komunitas, mungkin hanya dilangsungkan dalam bahasa
setempat, dan berlokasi di tempat yang jauh serta bisa sulit dan mahal secara logistik. Biaya untuk penerjemah,
transportasi (pesawat atau perahui), dan tradisi sosial atau budaya (misalnya, hadiah) harusdipertimbangkan. Kajian
proses keterlibatan di Fase 2 harus dilaksanakan dan dipertimbangkan dalam hal proyek MCA tertentu yang
diperhitungkan untuk mengestimasi biaya yang terkait dengan fase ini.
Aktivitas Fase 2 yang akan menimbulkan biaya yang terkait dengannya meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Memilih dan membayar anggota tim keterlibatan;
• Mengembangkan rencana keterlibatan;
• Bertukar ide dengan pemegang hak; dan
• Memverifikasi perjanjian.

40

Lihat: http://www.permitmaster.com/
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Biaya untuk Fase 3: Desain Pengaturan Kontrak
Biaya untuk Fase 3 merupakan perluasan dan penambahan dari biaya keterlibatan (misalnya, logistik dan materi rapat,
perjalanan, penelitian tambahan), karena proses dan pemangku kepentingan tambahan kemungkinan akan terlibat. Biaya
desain pengaturan kontrak mungkin juga meliputi ongkos hukum dan profesional lain yang terkait dengan negosiasi
kontrak formal, dokumentasi, dan registrasi. Kajian Fase 3 harus dilaksanakan dan dipertimbangkan dalam hal proyek
MCA tertentu yang dipertimbangkan untuk mengestimasi biaya yang terkait dengan fase ini.
Elemen desain kontrak yang akan menimbulkan biaya yang terkait dengannya meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Kerangka hukum
• Tujuan konservasi
• Peran dan tanggung jawab pihak
• Komitmen konservasi pemegang hak
• Durasi pengaturan kontrak
• Paket insentif ekonomi
• Garis dasar biologis dan sosioekonomis serta pemantauan
• Pemantauan dan penegakan kepatuhan
• Surat izin wajib
• Tindakan final

Biaya untuk Fase 4: Implementasi
Biaya untuk Fase 4 bisa signifikan tergantung pada peran lembaga pemimpin berorientasi konservasi dan status (meliputi
kerentanan) dari target konservasi. Meskipun manajemen jangka panjang dan perencanaan keuangan untuk proyek MCA
akan cenderung diperlukan untuk memahami sebaik-baiknya biaya implementasi, estimasiawal selama fase analisis
kelayakan dibutuhkan untuk mencari tahu apa yang bisa diharapkan di masa depan. Kajian tentang aktivitas implementasi
potensial di Fase 4 harus dilaksanakan dan dipertimbangkandalam hal proyek MCA tertentu yang diperhitungkan untuk
mengestimasi biaya yang terkait dengan fase ini.
Aktivitas implementasi yang akan menimbulkan biaya yang terkait dengannya meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Administrasi
• Penjangkauan
• Pendanaan
• Mata Pencaharian
• Pemantauan dan penegakan kepatuhan (termasuk patroli)
• Ilmu pengetahuan (termasuk garis dasar biologis dan sosioekonomis serta pemantauan)
• Penggunaan publik
• Pengelolaan habitat
• Perencanaan
• Pengembangan masyarakat
• Pemeliharaan
• Aktivitas lainnya
• Penyelesaian

Pertimbangan Pendanaan
Lembaga berorientasi konservasi pada akhirnya harus memastikan pendanaan sudah tersedia untuk semua aspek proyek
MCA. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya total proyek mungkin melampaui penilaian biaya awal dan mungkin
mengharuskan lembaga pemimpin berorientasi konservasi untuk menetapkan dan berkolaborasi dengan mitra baru guna
membantu dalam mengembangkan dan memberikan paket insentif yang memenuhi kebutuhan pemegang hak dan
pemangku kepentingan lainnya. Opsi pendanaan untuk dipertimbangkan meliputi lembaga bilateral dan multilateral,
donatur korporat dan pribadi, yayasan, dinas bantuan, perusahaan ramah lingkungan swasta, dan LSM. Lembaga
pengembangan dan bantuan cenderung menjalin komitmen dengan kerangka waktu pendek, komitmen yayasan mungkin
beragam dari satu hingga beberapa tahun, dan perusahaan mengikutihal ini. Satu solusinya adalah secara terus-menerus
menggalang dana, dan solusi lainnya adalah menetapkan aliran pendanaan berkelanjutan melalui sistem pembayaran
terus-menerus atau melalui dana amanah. Danaamanah harus memiliki investasi modal yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan proyek MCA, yang menurut aturan praktisnya, harus 20 kali dari ukuran kebutuhan pendanaan tahunan.
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Aliran pendanaan berkelanjutan potensial untuk proyek MCA mencakup, tapi tidak terbatas pada:
• Budidaya perairan/budidaya laut
• Bioprospeksi
• Pengimbang keanekaragaman hayati bisnis (termasuk pasar karbon sukarela)
• Wisata ekologi (biaya masuk/pengguna, dll.)
• Pendanaan industri penangkapan ikan (pengimbang tangkapan sampingan dan memenuhi kebutuhan keberlanjutan
perikanan)
• Pendanaan pemerintah dan pajak (sebagai contoh, pajak hotel lokal, biaya pendaratan di bandar udara, dan
pendapatan perikanan)
• Usaha bisnis ramah lingkungan lainnya
• Pembayaran untuk layanan ekosistem
• Pembayaran untuk layanan perlindungan batas air
• Hukuman untuk polusi air dan kontaminasi lingkungan/tumpahan
Perjanjian Hibah: Kecuali lembaga berorientasi konservasi akan menggunakan cadangan kas atau menghapus pinjaman
organisasi internal, perjanjian hibah tambahan mungkin dibutuhkan untuk proyek MCA. Perjanjian hibah harus jelas
mengidentifikasi sifat berulang MCA, sifat tidak pasti proyek intertidal dan subtidal, serta meliputi rencana situasional
untuk negosiasi yang berlarut-larut.
Persoalan Laut dan Pesisir: Banyak penyandang dana yang tidak langsung memahami konsep MCA. Di samping itu,
banyak kriteria hibah yang tidak langsung meliputi transaksi seperti MCA, yang terkait dengan tanah intertidal atau
subtidal, sumber daya, dan layanan ekosistem. Dengan demikian, lembaga berorientasi konservasi mungkin harus aktif
menjangkau penyandang dana potensial untuk membantu mereka memahami strategi dan membantu mereka memahami
bagaimana memenuhi sasaran penyandang dana.
Persoalan Sewa guna: Jika tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem akan disewagunakan dari lembaga publik,
lembaga berorientasi konservasi mungkin harus memastikan bahwa mereka memiliki sarana keuangan untuk
melaksanakan proyek. Di samping itu, penyandang dana mungkin tidak memahami bahwa aset publik perlu dibebani
tanggung jawab (atau disewagunakan) untuk memastikan perlindungan jangka panjang mereka. Di samping itu,
pendukung proyek mungkin harus aktif menjangkau penyandang dana potensial untuk membantu mereka memahami
kebutuhan sewaguna.

Alat Perencanaan Keuangan
Program dan panduan sudah tersedia untuk membantu lembaga merencanakan pendanaan berkelanjutan untuk aktivitas
konservasi laut jangka panjang dan spesifik lokasi. Meskipun tidak berada dalam cakupan Panduan Lapangan ini untuk
mengakses dan memberikan akses ke semua program dan panduan seperti itu, tiga contoh dapat disertakan di bawah ini.
• Pendanaan Konservasi Laut: World Wildlife Fund mengembangkan panduan ini (di antara sumber daya lainnya),
yang menampilkan menu lebih dari 30 opsi untuk pendanaan konservasi keanekaragaman hayati laut.41
• Alat Manajemen Keuangan MPA: Conservation and Community Investment Fund mengembangkan alat ini
untuk membantu praktisi menentukan kebutuhan keuangan jaringan area laut yang dilindungi. Meskipun
beberapa proyek MCA mungkin meliputi satu atau beberapa jaringan MPA, alat ini mungkin dapat membantu
sebagian besar pelaksana MCA dalam menentukan kebutuhan keuangan jangka panjang dari proyek MCA.42
• Property Analysis Record (PAR): PAR 3 (tersedia untuk dibeli) dikembangkan oleh Center for Natural Lands
Management, Inc., terutama untuk area darat; namun alat ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk membantu
pelaksana MCA memikirkan dan merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang di lokasi laut dan pesisir.43

Meringkaskan Hasil Sub-Langkah
Setelah mengkaji komitmen konservasi potensial atas nama pemegang hak dalam Sub-langkah 1.4 dan insentif ekonomi
potensial di Sub-langkah 1.7, praktisi dapat mulai mengaitkan komitmen dengan insentif. Tabel 16 menyediakan contoh
tentang kaitan awal yang mungkin terlihat. Kaitan komitmen dan insentif harus digunakan ketika praktisi membuat
kesimpulan dan rekomendasi dari analisis kelayakan di Sub-langkah 1.8 dan, jika terus melanjutkan aktivitas proyek,
ketika melibatkan pemegang hak di Fase 2 dan mendesain pengaturan di Fase 3. Sebuah lembar kerja kosong yang serupa
dengan Tabel 16 disediakan di Lampiran 1.
41

Lihat: http://www.panda.org/downloads/marine/fmcnewfinal.pdf
Lihat: http://www.cciforum.org/costmodel/
43 Lihat: http://www.cnlm.org/cms/
42
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Tabel 16: Mengaitkan Komitmen Konservasi dan Insentif Ekonomi
Pemegang hak atau
Pemangku kepentingan
lainnya

Insentif & Nilai Ekonomi
Potensi Penggunaan

Komitmen Konservasi
Langsung

Tidak langsung

• Pembayaran langsung untuk
Menghindari penangkapan
ikan di NTZ
Nelayan
lokal(pemilik/pengguna;
pemangku kepentingan
langsung)

Menggunakan peralatan
dan taktik penangkapan
ikan yang tidak merusak

$_XXXX
• Perahu penangkap ikan baru;
$_XXXX
• Peralatan baru; $_XXXX

Mendukung pembuatan
aturan rencana pengelolaan
dalam peraturan lokal

Dinas Perikanan Nasional
(pengelola; pemangku
kepentingan langsung)

Mengembangkan
rencana
pengelolaan
perikanan

• Pembayaran langsung untuk
Mendukung NTZ

Total Nilai Insentif Ekonomi

1.8

• Pelatihan perikanan;
$_XXXX
• Pembangunan kapasitas;
$_XXXX
• Pelatihan; $_XXXX
• Pelatihan mata
pencaharian; $_XXXX
• Pembiayaan mata
pencaharian; $_XXXX
• Pasokan mata pencaharian/
bahan; $_XXXX
• Keahlian teknis; $_XXXX
• Kapasitas staf; $_XXXX
• Peralatan/bahan teknis;
$_XXXX

Mematuhi aturan rencana
pengelolaan perikanan

Warga masyarakat lokal (nonnelayan; pemangku
kepentingan tidak langsung)

Sanksi

hilangnya peluang menangkap
ikan;

Dukungan

Dukungan

Sanksi dan
Dukungan

Sanksi

hilangnya lisensi menangkap
ikan; $_XXXX

$XXXX

Sanksi dan
Dukungan

$XXXX

$XXXX

PELAPORAN
Sub-langkah 1.8 Hasil

Praktisi harus mengembangkan laporan naratif singkat yang merangkum hasil temuan dari analisis
kelayakan dan membuat rekomendasi tentang apakah dan bagaimana menindaklanjutinya.

Output utama dari analisis kelayakan MCA harus berbentuk laporan naratif. Beberapa laporan analisis kelayakan tingkat
tinggi dan mendalam telah diselesaikan untuk seluruh negara; analisis ini tersedia di Alat Bantu MCA di bagian Negara
dan Negara Bagian.44 Sementara sejumlah analisis tersebut sangat tingkat tinggi levelnya, praktisi dapat menggunakan
analisis tersebut sebagai referensi untuk analisis seantero negara atau sebagai titik awal untuk analisis spesifik lokasi.
Lembaga yang menyelesaikan analisis harus menentukan sendiri proses dan format pelaporan, tapi minimal praktik
terbaik menentukan bahwa sebuah laporan dikembangkan untuk pembuat keputusan yang mengidentifikasi:
1. Hasil temuan dari tiap sub-langkah dalam analisis kelayakan;
2. Persoalan dan hambatan yang teridentifikasi disertai solusi yang direkomendasikan;
3. Opsi untuk melanjutkan proyek; dan
4. Rekomendasi.
Tabel 17 menyediakan contoh tentang bagaimana hasil temuan dari analisis dapat secara mudah dirangkum dan
distrukturkan dalam suatu laporan (sebuah lembar kerja kosong rangkuman Fase 1 dapat ditemukan di Lampiran 1). Kami
mengusulkan agar laporan analisis kelayakan tidak lebih dari 20 halaman, tidak termasuk peta dan lampiran pendukung.
Laporan dapat meliputi bagian apa saja atau seluruh bagian dari lembar kerja rangkuman sub-langkah dan harus mencakup
minimal satu peta yang menggambarkan area tempat berlangsungnya proyek, mengidentifikasi penggunaan, lokasi
ancaman, jangka waktu kepemilikan, dan konflik.
Laporan, tabel, dan lembar kerja analisis kelayakan akan mendukung pertimbangan yang didasarkan atas cukup informasi
menyangkut keberlanjutan proyek MCA. Beberapa proyek akan memiliki kondisi yang sepenuhnya menguntungkan.
Demikian pula, beberapa proyek akan memiliki kriteria tunggal yang merupakan faktor penentu. Justru, ini merupakan
keseimbangan faktor, yang ditempatkan dalam konteks alternatif pesaing (dalam hal pendekatan lain serta lokasi lain),
yang akan menghasilkan rekomendasi penyimpul tentang kelayakan MCA dalam latar tertentu.
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Tabel 17: Sampel Tabel dan Garis Besar Rangkuman Laporan Analisis Kelayakan
Fase
MCA

Sub-langkah MCA

Menguntungkan * Persoalan *

1.

Pengaturan
kontrak

•
•
•

Opsi kontrak diketahui?
Hukum dan kebijakan mendukung?
Dinas pemerintah terkait mendukung?



2.

Tujuan konservasi

•
•

Target teridentifikasi?
Efek ditentukan?



•

Minimal satu pemegang hak diidentifikasi siapa yang
bersedia bekerja sama, dapat diandalkan, dan
terorganisasi?
Pemangku kepentingan lainnya teridentifikasi?
Persoalan pemangku kepentingan ditentukan dan dapat
ditangani?
Ancaman terhadap target yang diidentifikasi?
Tindakan untuk mengurangi ancaman yang ditentukan?
Komitmen pemegang hak menangani ancaman dan
tindakan yang memadai untuk mencapai tujuan
konservasi?
Sebuah mekanisme imbalan ditentukan dan didukung oleh
normal hukum, sosial, dan budaya?

3.

Fase 1: Analisis Kelayakan

Pengamatan dan Rekomendasi

Pemegang Hak
&Pemangku
kepentingan
Lainnya

4.

Komitmen
konservasi

5.

Opsi imbalan

•
•
•
•
•
•
•

6.

Lembaga
berorientasi
konservasi

7.

Insentif ekonomi
dan biaya proyek
lainnya

8.

Pelaporan

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimal satu lembaga bersedia dan dapat bertindak selaku
pemimpin proyek jangka panjang?
Apakah lembaga berbasis lokal?
Minimal satu jawara proyek terlibat secara pribadi dan
berkomitmen untuk keberhasilan proyek jangka panjang?
Pembayaran wajib yang ditentukan?
Pengimbang ditentukan?
Mendukung insentif yang ditentukan?
Biaya proyek lainnya ditentukan?
Total biaya proyek yang diantisipasi wajar dan dapat
diupayakan?
Hasil temuan didokumentasikan dan diserahkan ke pembuat
keputusan?










* Menguntungkan atau Persoalan: Cukup centang ya/tidak atau centang kolom yang tepat, yang menunjukkan apakah masingmasing kriteria menguntungkan dan kondusif untuk mendorong MCA atau tidak menguntungkan, harus ditunjukkan di tabel
untuk referensi cepat. Bagian naratif darilaporan dapat menjelaskan setiap kriteria lebih lanjut.
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Fase 2: Pemegang hak danketerlibatan
Pemangku KepentinganLainnya
Dalam kondisi ideal, hanya keterlibatan minimum dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya yang terjadi
selama Fase 1 dariproyek MCA. Jika proyek menerima persetujuan untuk ditindaklanjuti setelah pengkajian hasil temuan
dan rekomendasi Fase 1, maka Fase 2 merupakan waktu untuk secara penuh melibatkan pemegang hak dan pemangku
kepentingan lainnya. Dalam fase keterlibatan, lembaga pemimpin berorientasi konservasi memimpin tim yang membahas
konsep proyek dengan pemangku kepentingan, termasuk pemegang hak tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem yang
ditargetkan untuk konservasi. Fase ini umumnya memerlukan waktu satu hingga enam bulan (tapi bisa jauh lebih lama) dan
menentukan tahap dan aturan dasar untuk Fase 3, di mana pengaturan kontrak dirancang dan dinegosiasikan.
Sebuah penelusuran cepat di Internet untuk penjangkauan dan keterlibatan pemangku kepentingan akan menampilkan
banyak sumber daya yang dapat dan harus dieksplorasi praktisi.45 Semua sumber daya online ini jauh lebih mendetail
dibandingkan dengan yang di bagian Fase 2 dari Panduan Lapangan MCA. Panduan Lapangan menyajikan kerangka dan
proses singkat untuk keterlibatan yang menyentuh beberapa poin perhatian spesifik untuk proyek MCA. Jika praktisi
memiliki sedikit pengalaman dengan penjangkauan dan keterlibatan pemangku kepentingan, sangat disarankan melakukan
riset untuk bahan tambahan. Dengan ditetapkannya hal tersebut, sub-langkah untuk Fase 2—pemilihan tim,
pengembangan rencana, pertukaran ide,dan verifikasi perjanjian (lihat Tabel 18)—disajikan dalam suatu urutan kronologis
ideal, meskipun dalam praktiknya beberapa sub-langkah atau unsur dalam sub-langkah mungkin sudah diselesaikan atau
mudah diselesaikan jika lembaga konservasi dan pemegang hak sudah bekerja sama pada inisiatif lain.

Tabel 18: Daftar Centang Fase 2
Fase 2: Daftar Centang Keterlibatan
2.1. Pemilihan tim
2.2. Pengembangan rencana
2.3. Pertukaran ide
2.4. Verifikasi perjanjian

Kebutuhan untuk mengidentifikasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara dini dalam proses
pengembangan MCA, di awal sekali pada Fase 2, sering kali diremehkan dan kurang diapresiasi oleh pendukung proyek.
Pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan untuk dilibatkan oleh seluruh praktisi termasuk, tapi tidak terbatas
pada: dinas pemerintah; masyarakat lokal; pengguna lokal, termasuk perusahaan sektor swasta; dan LSM yang beroperasi
di area tersebut. Sub-langkah 1.3 di Fase 1 secara singkat memulai proses pelibatan dan penilaian pemegang hak dan
pemangku kepentingan lainnya, hasilnya akan menjadi titik awal ketika memulai Fase 2.
Hasil dari Fase 2 yaitu pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya secara jelas memahami seluruh aspek proyek
(mis., konsep MCA, konsep proyek, hubungan dengan upaya pengelolaan laut dan pesisir lainnya, peran potensial dan
komitmen pemegang hak dan lembaga konservasi, dll.), termasuk langkah berikutnya dan peluang untuk masukan dan
kolaborasi. Jika berhasil, Fase 2 berakhir dengan keputusan bersama untuk lanjut ke Fase 3, desain pengaturan kontrak.

2.1

PEMILIHAN TIM
Sub-langkah 2.1 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi pemegang hak utama dan anggota tim keterlibatan pemangku
kepentingan lainnya yang berkomitmen untuk mengawasi proyek hingga implementasinya.

Memilih tim yang bertanggung jawab untuk melibatkan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya dalam proyek
MCA merupakan langkah pertama yang kritis dalam mengadakan dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang
produktif dengan pemegang hak dan masyarakat. Tim tersebut, biasanya dipimpin oleh lembaga pemimpin berorientasi
konservasi yang diidentifikasi dalam Sub-langkah 1.6, akan berinteraksi dengan pemegang hak dan pemangku
kepentingan lainnya di sepanjang proyek ini. Tim keterlibatan adalah wajah publik proyek MCA dan berhubungan dengan
aktivitas harian pengembangan proyek.
45

Sebagai contoh, lihat: http://www.cepatoolkit.org/

Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut | Hal 55 dari 106
Ketika terdapat mitra lokal yang kuat, satu organisasi lokal ini atau lebih mungkin mampu bertindak sebagai
lembagapemimpin konservasi dan membentuk atau mengatur mayoritas tim keterlibatan. Namun, jika terdapat beberapa
mitra lokal, lembaga nasional atau internasional mungkin perlu mengemban tanggung jawab langsung untuk mendesain
dan mengimplementasikan MCA, dan, dengan demikian, bertindak selaku lembagapemimpin konservasi dan pemimpin
tim keterlibatan.
Karena beberapa lembagapemimpin konservasi akan memiliki semua kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan
semua langkah dalam Panduan Lapangan MCA, pemimpin tersebut kemungkinan harus bermitra dengan organisasi atau
lembaga lain untuk merekrut anggota tim keterlibatan. Idealnya, tim keterlibatan sudah memiliki hubungan yang solid
dengan pemegang hak, atau harus mampu membangun hubungan seperti itu. Tim harus memahami struktur kekuasaan
dan sistem pengambilan keputusan formal dan informal oleh pemegang hak. Selain itu, adalah hal yang krusial bahwa
pembentukan tim ini tetap sekonstan mungkin selama jangka waktu MCA sehingga hubungan dengan pemegang hak dan
masyarakat tetap kuat.
Sementara susunan pasti tim keterlibatan akan ditentukan menurut kebutuhan spesifik lokasi, peran yang
dipertimbangkan untuk tim keterlibatan meliputi,46 tapi tidak terbatas pada:
• Spesialis pengembangan masyarakat
• Spesialis hubungan/penjangkauan masyarakat
• Spesialis budaya
• Ahli bahasa/penerjemah
• Spesialis mata pencaharian
• Spesialis negosiasi atau penyelesaian konflik
• Spesialis penilaian atau ekonom
• Ilmuwan dan/atau pengelola (perikanan, laut/pesisir/air tawar/daratan, dll.)
• Koordinator tim
• Pemimpin tim (jawara proyek)
Dalam sebagian besar kasus, menjaga agar satu tim maksimal terdiri dari tiga hingga empat orang inti akan menjadi
hal yang ideal karena tim tidak boleh tampak sebagai kekuatan yang besar dan mengintimidasi ketika bertemu dengan
pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam sejumlah MCA yang ada, tim inti hanya terdiri dari
pemimpin tim.

Jawara Proyek
Sebagaimana yang dibicarakan dalam Sub-langkah 1.6, mengidentifikasi dan mempertahankan jawara proyek untuk
memimpin proyek MCA, dan kini tim keterlibatan, adalah penting untuk keberhasilan proyek jangka panjang. Peran dan
hubungan jawara proyek dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya secara formal dimulai selama Fase 2
(namun, banyak jawara proyek yang mungkin sudah memiliki hubungan dengan pemegang hak dan masyarakat).
Implementasi MCA yang sukses sering kali mengharuskan terbentuknya dan terjaganya hubungan pribadi yang mendalam
(atas nama jawara proyek) dengan pembuat keputusan, di samping mereka yang akan mendapatkan manfaat dan yang
mungkin berdampak terhadap MCA, pada semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat lokal. Keterlibatan pemangku
kepentingan secara dini dan sering diperlukan untuk secara konstan mengidentifikasi dan memecahkan persoalan sebelum
itu semua mengganggu MCA dan untuk tetap mengingatkan pemangku kepentingan akan komitmen konservasi dan
insentif terkait dengan MCA. Jika jawara proyek MCA tidak dapat mendedikasikan waktu dan upaya yang diperlukan
untuk menciptakan dan menjaga hubungan yang mendalam ini pada tingkatan lokasi, maka dia kemungkinan bukan orang
yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Sementara jawara proyek memiliki peran sangat penting dalam hal ini, memiliki satu
staf penjangkauan pemangku kepentingan atau lebih pada tim MCA mungkin juga diinginkan, sepanjang posisi tersebut
tidak menggantikan peran jawara proyek dalam keterlibatan pemangku kepentingan.
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2.2

PENGEMBANGAN RENCANA
Sub-langkah 2.2 Hasil

Tim keterlibatan harus mengembangkan rencana keterlibatan singkat yang mengidentifikasi peran dan
tanggung jawab anggota tim serta proses, kerangka waktu dan tonggak waktu keterlibatan.

Setelah lembaga pemimpin berorientasi konservasi untuk proyek MCA membentuk tim keterlibatan, tim tersebut harus
membuat drafrencana singkat untuk melibatkan pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya. Rencana
keterlibatan relatif harus signkat (kami sarankan tidak lebih dari lima halaman) dan meliputi minimal unsur-unsur di bawah
ini.
• Memenuhi Rencana Kerja: Rencana kerja harus dibuat yang menyertakan jadwal keterlibatan, lokasi, dan
jumlah/jadwal rapat yang dibutuhkan untuk menyajikan ide MCA.
• Komunikasi dan Pengambilan Keputusan: Proses pengambilan keputusan dan komunikasi formal dan informal
yangakan digunakan untuk bertukar informasi dan perspektif sehingga sampai pada perjanjian sementara dengan
pemangku kepentingan harus dibuat sangat eksplisit di dalam tim. Ini adalah penting bahwa seluruh anggota tim
keterlibatan memahami dan mematuhi prosesnya, karena misinformasi dan rilis informasi yang tidak tepat
waktunya akan mengganggu upaya proyek. Proses komunikasi yang teridentifikasi harus mempertimbangkan
kemampuan dan preferensi khalayak target serta lama waktu yang tersedia untuk merespons. Sebisa mungkin,
selama aktivitas keterlibatan awal, komunikasi langsung dan lebih pribadi (seperti telepon dan personal) harus
diutamakan dibandingkan komunikasi tidak langsung (seperti surat dan email). Dalam sebagian besar kasus,jawara
proyek harus dianggap pembuat keputusan akhir dan titik kontak utama untuk menyampaikan keputusan ke
pemegang hak.
• Pemegang hak, pemangku kepentingan lainnya, dan Persoalan: Kelompok perwakilan yang perlu ditemui oleh
tim keterlibatan (bisa meliputi mulai dari sejumlah kecil pemegang hak dan pemimpin hingga komunitas secara
keseluruhan, bila perlu), beserta kemungkinan persoalannya masing-masing harus diidentifikasi. Informasi
tentang pemegang hak, pemangku kepentingan lainnya, dan persoalan harus datang awalnya dari Sub-langkah
1.3.
• Deskripsi Proyek: Proyek MCA yang diusulkan harus digambarkan, meliputi artikulasi hasil konservasi
yang dikomunikasikan dengan jelas dan sederhana. Deskripsi ini akan digunakan oleh tim keterlibatan
untuk memastikan semua anggota tim mengomunikasikan pesan yang sama tentang proyek MCA.
• Tindakan dan Komitmen Konservasi: Tindakan konservasi awal yang diusulkan dan komitmen terkait pemegang
hak untuk menangani ancaman, tergantung revisi selama proses keterlibatan dan desain (ini harus berasal dari
Sub-langkah 1.4). Tindakan yang diusulkan dan komitmen tersebut akan memberikan ide awal kepada pemegang
hak dan pemangku kepentingan lainnya tentangekspektasi – terlepas aktivitas itu mungkin harus berhenti,
berubah, ditingkatkan, atau dilaksanakan oleh pihak lain.
• Insentif Ekonomi: Gagasan awal tentang insentif ekonomi potensial sebagaimana dikembangkan dalam Sublangkah 1.7 harus dipahami dengan baik oleh seluruh tim keterlibatan. Namun, diskusi tentang jenis, kuantitas, dan
pewaktuan insentif ekonomi harus direncanakan dengan baik dan dimulai secara strategis, dan dipimpin oleh
jawara proyek. Pemangku kepentingan, lokasi, dan pewaktuan yang terlibat dengan diskusi ini akan bergantung
dari penerimaan dan pemahaman pemegang hak. Ide
tentang insentif ekonomi potensial akan memberikan idea kepada pemegang hak dan pemangku kepentingan
lainnya tentang apa yang mungkin mereka harapkan sebagai imbalan atas komitmen konservasi mereka.
• Kunjungan Lokasi: Sebagai bagian dari proses keterlibatan, ini mungkin berguna untuk mengatur agar
pemangku kepentingan yang dipilih mengunjungi lokasi lain di mana proyek MCA utamanya berhasil dan/atau
di mana lokasi laut dan pesisir telah dirusak utamanya oleh aktivitas yang tidak berkelanjutan. Kunjungan lokasi
seperti hal ini mungkin berguna ketika pemangku kepentingan memiliki paparan atau akses terbatas terhadap
proyek MCA lain dan/atau area laut dan pesisir yang sangat terdegradasi.
• Kebutuhan Keterlibatan: Daftar kendaraan, peralatan, pasokan dan bahan yang dibutuhkan untuk menyajikan
proyek MCA ke pemangku kepentingan (seperti peta, gambar, presentasi, dan film) akan diperlukan. Karena Fase
2 mungkin menggunakan item-item tersebut dalam jumlah kecil selama periode waktu yang relatif singkat,
kebutuhan ini mungkin dapat dipenuhi melalui sewa guna atau pinjaman jangka pendek.

2.3

PERTUKARAN IDE
Sub-langkah 2.3 Hasil

Tim keterlibatan harus bertemu dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya,
mengidentifikasi persoalan dan solusi potensial terhadap persoalan, menyepakati apakah tetap lanjut
dengan proyek, dan menyelesaikan tindakan hukum dan yang diinginkan serta diperlukan yang
memungkinkan proyek untuk tetap berlanjut.
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Selama Sub-langkah 2.3, tim keterlibatan bertemu dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan relevan lainnya
untuk bertukar ide tentang MCA yang mungkin. Idealnya rapat pertama hanya melibatkan sejumlah kecil orang yang
esensial. Rapat selanjutnya bisa melibatkan lebih banyak orang sesuai kebutuhan, tapi rapat pertama harus dibuat kecil
agar diskusi tetap informal dan fleksibel, tapi masih tepat sasaran. Tergantung pada hubungan kerja historis tim
keterlibatan dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, diskusi awal ini mungkin perlu berlangsung
secara perlahan dan dengan sensitivitas.
Tim keterlibatan harus menerangkan pada pemegang hak dan pemangku kepentingan lain siapa anggota timnya, hasil
konservasi umum yang mereka harapkan, dan ide awal untuk mekanisme MCA. Sering kali diskusi ini dibantu oleh
gambaran MCA di tempat lain. Presentasi ide harus sederhana dan diartikulasikan secara jelas agar semua orang dalam
diskusi tersebut memahami konsepnya. Diskusi awal harus mencakup pembelajaran tentang masalah, kebutuhan, tujuan,
aktivitas, minat, dan kesan awal dari pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya tentang proposal perjanjian.
Peserta juga harus bertukar pikiran tentang kemungkinan perjanjian percobaan awal jangka pendek versus perjanjian
jangka panjang yang mungkin berkelanjutan. Perjanjian jangka pendek memungkinkan kedua belah pihak mengevaluasi
dan mempertajam perjanjian sebelum menjalin perjanjian jangka panjang, sementara itu perjanjian jangka panjang
memastikan investasi awal terlindungi jauh hingga ke masa depan.

Proses Keterlibatan
Usulan tentang bagaimana menyelenggarakan dan memformat pertemuan dan diskusi dengan pemegang hak dan
pemangku kepentingan lainnya dicantumkan di bawah ini. Pelibatan pemangku kepentingan harus mempertimbangkan
normal sosial, budaya, agama, politik, dan hukum dari setiap area proyek potensial. Praktisi harus mengevaluasi,
mempertajam, dan memutakhirkan hasil temuan dari analisis kelayakan selama rapat dan diskusi ini. Pengembangan
Tabel Persoalan/Konflik dan Penyelesaian (lihat Tabel 19 di bawah ini) selama proses keterlibatan kemungkinan juga
akan membantu.
1. Rapat Awal: Menyelenggarakan satu atau lebih rapat kecil dengan mitra dekat, yang mungkin meliputi (di samping
tim keterlibatan) pemegang hak, warga masyarakat terpilih, dan perwakilan dari dinas pemerintah relevan. Di
sebagian besar situasi, rapat awal ini harus berlangsung maksimal satu hari penuh dan dihadiri tidak lebih dari 1012 orang. Tujuan utama dari rapat tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memahami dasar-dasar
strategi MCA guna menghindari kesalahpahaman filosofis dan hambatan prosedur jika dan ketika proyek berjalan.
Membawa semua mitra ke dalam perjanjian konseptual menyangkut strategi, proses berlanjut, dan menuju ke
pemahaman bersama tentang konsekuensi jangka panjang pada awal proyek adalah hal yang esensial. Hasil rapat
seharusnya meliputi:
• Daftar pemangku kepentingan utama yang sudah dipertajam yang relevan dengan area, sumber daya, aktivitas,
dan/atau layanan ekosistem;
• Peta hubungan di antara pemangku kepentingan; dan
• Peta persoalan, konflik, dan ide awal mengenai solusi potensial; adalah penting untuk mengidentifikasi proses dan
pemimpn formal dan informal dan memasukkan mereka ke dalam peta hubungan, persoalan, dan konflik.
2. Rapat Lanjutan: Menindaklanjuti dengan rapat terfokus (sebagaimana dibutuhkan) dengan pemangku kepentingan
tertentu, khususnya bila sistem pengambilan keputusan informal atau konflik sudah ada.
3. Penyelesaian Konflik dan Persoalan: Menilai dan mengembangkan opsi penyelesaian atau pengelolaan untuk setiap
persoalan dan konflik.
Praktisi harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan untuk memecahkan setiap persoalan dan konflik dan
bagaimana terjadinya (misalnya, penyelesaian tradisional informal versus pendekatan formal). Dalam beberapa
kasus, persoalan atau konflik mungkin sulit diurai, dan di sinilah MCA mungkin tidak layak. Hasil utama upaya ini
adalah dokumen singkat yang mendeskripsikan persoalan dan konflik yang ditemukan dan strategi yang bisa
digunakan bersama dengan setiap pemangku kepentingan.
4. Penjangkauan Luas: Setelah serangkaian rapat awal ini berhasil diselesaikan, tim keterlibatan kemungkinan harus
memulai penjangkauan pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam banyak kasus, akan terdapat pemangku
kepentingan langsung dan tidak langsung yang tidak terlibat dalam rapat awal. Namun begitu adalah penting untuk
melibatkan pemangku kepentingan tambahan ini, menginformasikan kepada mereka tentang proyek, proses, dan
kemajuannya yang terakhir, dan menyediakan kesempatan buat mereka untuk memberikan masukan dan
mengungkapkan keprihatinan. Rangkaian rapat kedua ini mungkin mencakupforum publik besar dan/atau rapat besar
dengan personel LSM dan pemerintah yang berminat. Tim keterlibatan harus menilai situasi spesifik proyek guna
menentukan apa rapat tambahan yang dibutuhkan, dan lebih banyak penjangkauan dan pelibatan makaakan semakin
bagus. Kendati rapat tambahan selama Fase 2 mungkin awalnya memperlambat proses, itu mungkin akan
meningkatkan dan memfasilitasi proses selama Fase 3 dan Fase 4.
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5.

Diskusi tentang Ketentuan: Akhirnya, selama fase keterlibatan, syarat dan ketentuan MCA, serta rencana untuk
implementasi, harus dibahas dan disetujui oleh tim keterlibatan, pemegang hak, dan lainnya. Ini mencakup
tercapainya perjanjian tentang bagaimana menentukan pencapaian tujuan konservasi. Namun begitu, praktisi harus
berhati-hati untuk tidak mengabaikan atau gagal memenuhi persyaratan hukum (lihat Tindakan yang Diperlukan di
bawah ini). Persoalan yang masih ada yang terkait dengan lokasi, syarat dan ketentuan MCA, atau proses harus
diperhatikan, dan jika perlu, dipecahkan selama Fase 3.

Perhatikan bahwa proyek MCA mungkin perlu waktu lebih lama dibandingkan proyek dataran tinggi serupa karena
persoalan kebijakan riil dan yang dipersepsikan. Jika proyek MCA merupakan konsep yang relatif baru untuk geografi dan
lembaga yang terlibat, maka diperlukan waktu dan kesabaran dari setiap orang agar persoalan dapat diatasi. Untuk proyek
yang menjadi contoh, mungkin tidak realistis untuk menjanjikan hasil pada mitra dan penyandang bila jadwalnya cepat
dan sulit. Pendekatan adaptif dan fleksibel mungkin bisa lebih berhasil.
Di semua kasus, jika calon pihak dalam perjanjian — baik pihak pemegang hak atau pemangku kepentingan langsung
lainnya — tidak tampak andal, MCA jangka panjang yang sukses mungkin sulit untuk dicapai. Jika konservasi di lokasi
sangat penting, tapi pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya tidak tertata cukup baik atau tidak andal
untuk mengadakan perjanjian, perlu diambil keputusan untuk membantu dalam pembangunan kapasitas.

Persoalan dan Konflik Umum Pemangku Kepentingan
Keterlibatan dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya harus menghasilkan daftar persoalan, konflik, dan
solusi potensial (lihat Tabel 19; sebuah lembar kerja kosong dapat ditemukan di Lampiran 1). Pada akhirnya, tim
keterlibatan harus mengembangkan rencana tindakan untuk menangani persoalan dan konflik yang dapat
diimplementasikan selama Fase 2, Fase 3, dan/atau Fase 4. Berdasarkan pelajaran yang dipetik dari proyek MCA lainnya,
praktisi dapat mengharapkan area proyek yang memiliki lebih sedikit pemangku kepentingan dan persoalan terkait, alihalihbanyak pemangku kepentingan dan berbagai persoalan, lebih mudah untuk dikelola. Sebagai contoh, masyarakat lokal
dengan kepadatan penduduk rendah yang lebih homogen secara sosial kemungkinan akan lebih mudah untuk dilibatkan
dan untuk dipecahkan persoalannya dibandingkan dengan masyarakat besar yang lebih heterogen. Kendati tiap lokasi
proyek berbeda, terdapat sejumlah persoalan dan konflik umum pemangku kepentingan yang harus diperhatikan praktisi,
termasuk: perhatian tentang pembayaran langsung; stabilitas keuangan proyek, transparansi proyek; risiko terhadap
kedaulatan nasional; kapan dan bagaimana melibatkan lembaga pemerintahan sebagai pemangku kepentingan tidak
langsung; pengakuan hak; persoalan mutlak versus sewa guna; dan stabilitas masyarakat.

Tabel 19: Contoh Persoalan, Konflik, dan Resolusi Pemangku Kepentingan
Pmegang hak/Pmngku
kptingan lainnya

Nelayan lokal

Warga masyarakat
lokal

LSM lokal
Dinas perikanan
nasional

Hak yang Dimiliki

Persoalan atau Konflik

• Hak atas
penangkapan ikan
akses terbuka di
semua perairan
masyarakat

• Nelayan luar sedang
menangkap ikandi perairan
mereka tanpa otorisasi
• Utamanya nelayan yang
mata pencahariannya
menangkap ikan tanpa
alternatif sumber protein

• Hak untuk
mengakses dan
melewati seluruh
pantai pesisir dan
perairan

• Tidak ingin terpisahkan dari
area manapun
• Curiga dengan LSM dan
orang luar
• Membutuhkan mata
pencaharian

• Tidak ada hak yang
dimiliki

• Tidak menyukai pembayaran
langsung; merasa itu akan
mengganggu upaya mereka

• Hak pengelolaan
terhadap perikanan
dan habitat ikan

• Kekurangan pendanaan dan
staf

Resolusi Potensial
• Membentuk patroli untuk membantu
menegakkan hukum penangkapan
ikan
• Mengembangkan rencanapengelolaan
perikanan
• Meningkatkan keefektifan dan
efisiensi penangkapanikan
• Memberikan insentif;
mengadakan mata pencaharian
alternatif
• Menentukan apakah akses umum ke
sejumlah atau seluruh lokasi cocok
dengan tujuan konservasi
• Meminimalkan area pemisahan;
memaksimalkan penjangkauan
• Memberikan insentif;
mengadakan mata pencaharian
alternatif
• Memaksimalkan penjangkauan
• Bekerja sama dengan LSM selama
proses pengembangan insentif
• Pembangunan kapasitas
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Pembayaran Langsung
Keprihatinan utama yang teridentifikasi dengan sejumlah MCA saat ini terkait dengan pembayaran langsung, mis., jika
lembaga konservasi membayar pemegang hak untuk satu proyek MCA, mereka harus membayar pemegang hak untuk
seluruh proyek laut dan pesisir. Hal ini merupakan keprihatinan yang sah karena penerapan praktik terbaik MCA
merupakan satu-satunya dari banyak mekanisme yang dapat digunakan untuk membantu mengimplementasikan aktivitas
pengelolaan dan konservasi laut – MCA tidak boleh dan tidak dapat diterapkan di semua tempat atau di segala situasi.
Namun begitu, sebagai pembenaran untuk pembayaran, harus diperhatikan bahwa MCA saat ini sedang digunakan di
banyak area di dunia dan belum ada kebergantungan dan kebersandaran yang bersifat bawaan pada MCA sebagai satusatunya strategi konservasi yang digunakan dan diinginkan oleh praktisi dan masyarakat.
Selain itu, banyak dari keprihatinan yang terkait dengan pembayaran langsung adalah apakah pembayaran tersebut etis.
Argumennya adalah bahwa pemegang hak mestinya ingin melakukan hal yang benar tanpa dibayar untuk hal itu. Yang
membantah argumen tersebut adalah bahwa masyarakat harus selalu membayar dalam sejumlah cara untuk perlindungan
lingkungan; MCA sekadar membantu menentukan siapa yang menerima insentif, bahwa insentif tersebut secara langsung
terkait dengan konservasi, dan bahwa insentif itu membantu memastikan dicapainya tujuan konservasi. Proyek non-MCA,
pada sisi lain, secara tidak langsung sudah membayar untuk konservasi melalui lapangan kerja, hibah, perlindungan area,
pengembangan infrastruktur, transportasi, dan penyediaan utilitas. Proyek non-MCA bersandar pada sarana lain yang
kurang eksplisit untuk mengaitkan tujuan konservasi dengan insentif. Kendati kaitan yang kurang eksplisit bisa berguna,
terdapatbeberapa halangan, seperti kesulitan dalam mengurangi insentif (dan oleh karenanya memberi insentif untuk
konservasi) bila penerima tidak mendukung upaya konservasi.
Keberlanjutan Keuangan
Keberlanjutan keuangan MCA juga merupakan keprihatinan nyata, karena ini semua adalah untuk upaya konservasi.
Proyek MCA yang terkonstruksi dengan baik menangani keberlanjutan keuangan sedini mungkin dalam fase desain
proyek, karena pengaturan formal sering kali mengharuskan pengelola proyek untuk memberi jaminan kepada pemilik,
pengelola, dan pengguna bahwa insentif akan diberikan selama masa proyek. Hal ini sangat bertolak belakang dengan
banyak bentuk konservasi laut lainnya yang menangani pendanaan proyek dalam basis tahunan (ketika didanai
pemerintah) atau pada basis dua hingga tiga tahunan (ketika didanai oleh hibah). Kendati riset tambahan akan diperlukan
untuk mengonfirmasi hal ini, biaya upaya konservasi melalui pembayaran langsung dari proyek MCA mungkin jauh lebih
sedikit dibandingkan dengan mengimplementasikan konservasi melalui pembayaran tidak langsung dari proyek nonMCA. Namun begitu, biaya proyek harus ditangani, dimulai pada Sub-langkah 1.7 dan berlanjut di Sub-langkah 4.11.
Transparansi
Transparansi — atau kurangnya transparansi — mengenai tindakan proyek, komitmen pemegang hak, dan pemberian
insentif ekonomi juga telah menjadi persoalan di sejumlah proyek MCA yang ada saat ini. Sebagai contoh, insentif yang
diberikan ke individu, masyarakat,dan pemerintah dalam MCA sering kali tidak jelas, menimbulkan kebingungan,
frustrasi, dan gangguan proyek. Proyek MCA harus membuat insentif dan seluruh tindakan proyek lainnya harus bersifat
publik dan eksplisit (mis., melalu nawala/newsletter dan situs web, papan informasi publik dan rapat, serta tanda pada
infrastruktur dan peralatan yang diberikan sebagai insentif).
Kedaulatan Nasional
Sejumlah pemangku kepentingan MCA telah mengungkapkan keprihatinan tentang kedaultan nasional, di mana bahwa
kedaulatan nasional harus dijaga ketat ketika lembaga asing, seperti BINGO dan perusahaan asing mengelola proyek
MCA. Persoalan ini telah muncul di dinas pemerintahan dan masyarakat lokal. Dengan demikian, lembaga yang dimiliki
atau dioperasikan oleh pihak asing harus berhati-hati untuk tidak tampak imperialistis dalam pendekatan mereka terhadap
MCA. Dalam sebagian besar kasus, BINGO harus melibatkan LSM lokal, perusahaan lokal, kelompok masyarakat lokal,
dan/atau dinas pemerintah untuk membantu dalam melaksanakan aktivitas dalam MCA.
Government Engagement
Dinas pemerintah, pada berbagai tingkatan, telah membuat rumit sejumlah proyek MCA yang ada. Pelaksana proyek MCA
harus menentukan secara awal dalam prosesnya tentang peran dan tanggung jawab dari dinas pemerintah dan melibatkan
mereka sampai tingkatan yang diperlukan. Hal ini tidak berarti bahwa dinas pemerintah harus memiliki peran aktif dalam
seluruh proyek MCA. Artinya semata bahwa peran mereka harusdiidentifikasi, diterima dan dilaksanakan, karena ini
merupakan persoalan jangka panjang yang berisiko jika dinas pemerintah diabaikan.
Dalam menangani peran dari berbagai dinas dan tingkatan pemerintah, praktisi harus memastikan bahwa penanda tangan
MCA adalah sudah tepat dan bahwa perjanjian tersebut sepenuhnya dipahami dan diakui oleh seluruh pemangku
kepentingan. Dalam latar yang ideal, MCA yang ditandatangani di tingkat lokal juga secara resmi diakui oleh seluruh
tingkatan pemerintahan. Kita menjumpai sejumlah MCA yang diadakan secara lokal yang beroperasi tanpa sepengetahuan
pemerintah, atau lebih parah lagi, beroperasi secara bertentangan dengan pemerintah. Situasi terakhir ini telah
menimbulkan masalah bagi sejumlah MCA, sehingga masa depannya dalam jangka panjang dipertanyakan.
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Pengakuan Hak
Pemegang pribadi hak tanah, sumber daya, dan layanan ekosistem yang terkait dengan perairan pesisir dan laut mungkin
tidak sepenuhnya menyadari hak yang mereka miliki. Terkadang, khususnya pada hak terhadap area intertidal pesisir, hak
pribadi pada perairan laut dan pesisir dimiliki sehubungan dengan dataran tinggi terdekat, di mana penggunaan dan
pendudukan oleh pemegang hak dataran tinggi telah terfokus secara historis. Di samping itu, hak atas tanah intertidal,
sumber daya, dan layanan mungkin telah diperoleh untuk aktivitas jauh di masa lalu (sepertimemanen kerang-kerangan)
yang tidak lagi beroperasi. Dengan tanah, sumber daya, dan layanan yang dibiarkan terbengkalai, pemegang hak pribadi
mungkin telah lupa akan keberadaannya dan tidak menyadari nilai ekologis atau keuangan potensialnya. Akhirnya,
seringkali batas di perairan pesisir dan laut tidak jelas. Meskipun lembaga publik atau pribadi mungkin percaya mereka
memiliki hak atas tanah, sumber daya, dan layanan tertentu, mereka mungkin tidak mampu memberikan bukti
kepemilikan itu atau menentukan di mana lokasi semua itu di latar tersebut.
Akuisisi versus Sewa Guna Mutlak
Tanah, sumber daya, dan layanan ekosistem yang diasosiasikan dengan perairan pesisir dan laut yang dimiliki oleh badan
pemerintah jarang dijual secara mutlak. Meskipun ini tidak selalu terjadi, pembelian mutlak kemungkinan datang dari
pemilik pribadi yang ada saja. Namun, jika pemegang hak adalah dinas pemerintah dengan otoritas sewa guna, ini
mungkin saat yang tepat untuk mendapatkan aplikasi sewa guna spesifik dinas, prosedur, persyaratan, dan dokumen sewa
guna standar/templat jika ada.
Dinas tersebut mungkin belum mempertimbangkan sebelumnya tentang menggunakan kewenangan sewagunanya untuk
tujuan konservasi, sehingga dianjurkan menggunakan pendekatan yang berhati-hati dan kreatif.
Struktur Masyarakat
Terakhir, struktur masyarakat yang lemah mengurangi kemungkinan dapat dimasukinya MCA oleh lembaga
berorientasi konservasi dengan masyarakat lokal. Namun begitu, struktur masyarakat yang lemah juga memberi
kesempatan untuk membatu menciptakan struktur tersebut, sehingga memungkinkan proyek MCA untuk tetap
berlanjut dan juga memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Tindakan yang Diperlukan
Di sejumlah negara, terutama negara yang memiliki lingkungan hukum yang tertata, hak properti yang diakui, dan proses
transaksi formal, praktisi harus melakukan satu tindakan atau lebih ketika mengakuisisi atau mengelola berbagai bentuk
hak properti. Kebutuhan ini teridentifikasi secara ideal untuk pengaturan kontrak yang tersedia di Sub-langkah 1.1. Jika
hal ini belum dilakukan,praktik terbaik adalah untuk mengonsultasikannya dengan pengacara real estate yang dapat
memberikan wawasan tentang kebutuhan ini, seperti pemberitahuan relokasi, surat pernyataan minat (letter of intent), dan
formulir pengungkapan.
Pemberitahuan Relokasi
Di Amerika Serikat (dan kemungkinan di negara lain juga), jika ada peluang di mana dana federal akan digunakan dalam
kesepakatan MCA (baik dalam akad masuk atau keluar), hukum federal mengharuskan dikirimkannya Pemberitahuan
Undang-undang Relokasi Seragam (URA, Uniform Relocation Act) kepada pemilik sebelum mendiskusikan nilai properti
atau penawaran keuangan (mis., sebelum Surat Pernyataan Kehendak/Letter of Intent (LOI) dikirimkan; lihat di bawah ini).
Dengan demikian, berdasarkan kondisi ini, nilai properti dan penawaran keuangan tidak boleh didiskusikan selama rapat
hingga pemberitahuan URA dikirimkan.
Persoalan kepemilikan properti mutlak: Pemberitahuan URA mungkin tidak diperlukan untuk akuisisi properti publik.
Namun, untuk amannya, adalah bijak mengirimkan pemberitahuan URA setiap kali dana federal A.S. digunakan.
Jika ada alasan yang baik untuk tidak melakukannya, maka Anda harus berkonsultasi kepada pengacara.
Persoalan Sewa guna: Pemberitahuan URA mungkin tidak diperlukan untuk sewa guna yang berdurasi kurang dari 50
tahun. Namun, untuk amannya, adalah bijak mengirimkan pemberitahuan URA setiap kali dana federal A.S. digunakan.
Jika ada alasan yang baik untuk tidak melakukannya, maka Anda harus berkonsultasi kepada pengacara.
Letter of Intent (Surat Pernyataan Kehendak)
Mengirimkan Letter of Intent (LOI, Surat Pernyataan Kehendak) formal, yang mendeskripsikan proposal proyek MCA
kepada pemegang hak, kepada pemegang hak biasanya bersifat opsional. Beberapa lembaga melewatkan langkah ini,
tapi lainnya mengirimkan LOI karena bisa bermanfaat untuk mensketsa titik kesepakatan dasar sebelum banyak waktu
dan energi diinvestasikan dalam menegosiasikan dokumen. LOI seharusnya selalu dirumuskan dengan hati-hati untuk
memastikannya tidak bersifat mengikat. Tim keterlibatan harus menentukan apakah LOI itu tepat, dengan adanya
konteks sosial, budaya, dan hukum MCA, dan jika demikian, kapan saat yang tepat untuk mengirimkannya (yaitu
sebelum atau sesudah rapat keterlibatan awal).
Formulir Pengungkapan
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Pada suatu titik sesudah perjanjian awal tentang proyek MCA tercapai, tim keterlibatan mungkin ingin atau perlu
mendapatkanformulir pengungkapan dari pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya yang akan
mendapatkan keuntungan dari MCA. Formulir pengungkapan akan mengonfirmasikan bahwa pemegang hak dan pemangku
kepentingan tidak memiliki konflik kepentingan dengan lembaga konservasi mana pun yang berpartisipasi.

2.4

VERIFIKASI PERJANJIAN
Sub-langkah 2.4 Hasil

Tim keterlibatan harus mengonfirmasikan bahwa pemangku kepentingan langsung memahami proyek
MCA yang diusulkan dan komitmen pemegang hak potensial di dalam proyek.

Setelah tim keterlibatan menyajikan proyek MCA, pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya harus diberikan
waktu sebanyak yang dibutuhkan untuk menyampaikannya kepada konstituen mereka dan membahas keinginan untuk
mendesain MCA bersama tim keterlibatan. Tim keterlibatan harus mengonfirmasikan bahwa keputusan yang diambil oleh
pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya telah mempertimbangkan sentimen konstituen mereka.
Pada titik ini, tim keterlibatan seharusnya telah memiliki keputusan apakah akan melanjutkan atau membatalkan
proyek ini. Jika tim keterlibatan, pemegang hak, dan pemangku kepentingan lainnya memutuskan untuk melanjutkan,
mereka harus menyepakati proses yang akan diikuti, yang meliputi kerangka waktu, langkah, tim negosiasi, dan peran
serta tanggung jawab.
Sebelum mengakhiri fase keterlibatan, tim keterlibatan harus memastikan mereka telah berhasil menyampaikan konsep
MCA pada pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi dan pertanyaan yang diajukan ke pemegang hak
selama rapat harus mengonfirmasikan bahwa setiap orang sudah paham tentang implikasi dari diadakannya MCA dan
bagaimana cara operasinya, guna memastikan bahwa rekan potensial tersebut sudah dalam posisi mengambil keputusan
yang didasarkan atas cukup informasi tentang apakah dan bagaimana akan menindaklanjutinya.
Produk akhir dari langkah keterlibatan ini umumnya (tapi tidak selalu) adalah komitmen tertulis dan ditandatangani
untuk bekerja sama menentukan MCA menurut proses yang telah disepakati. Ini belumlah MCA atau komitmen
terhadap hasil atau aktivitas konservasi tertentu - detail MCA aktual dikembangkan dalam Fase 3.
Penyelesaian fase perjanjian yang sukses harus menghasilkan:
• Ide yang jelas tentang siapa yang bisa mendesain dengan sah dan menjalin MCA atas nama
pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya;
• Perjanjian yang telah didokumentasikan untuk merumuskan MCA;
• Visi yang lebih jelas tentang seperti apa perjanjiannya nanti (yaitu, tindakan dan manfaat konservasi);
• Estimasi yang lebih tajam tentang biaya implementasi; dan
• Jika pendanaan implementasi belum dipastikan, rencana untuk melakukan hal itu selama tahap desain.
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Fase 3: Desain Pengaturan Kontrak
Setelah keberhasilan menyelesaikan Fase 2, aktivitas untuk mendesain MCA aktual dimulai. Fase 3 (lihat Tabel 20)
memandu lembaga konservasi selama proses desain MCA formal, yang meliputi komponen utama, syarat, ketentuan, dan
penilaian tambahan yang mungkin bermanfaat. Praktisi dapat mengakses contoh-contoh pengaturan kontrak MCA yang
digunakan untuk proyek lain secara online melalui bagian Sumber Daya pada Alat Bantu MCA.47 Semua pihak bebas
untuk menarik diri dari proses desain perjanjian kapan saja jika mereka merasa bahwa perjanjian tidak dapat
dinegosiasikan secara memuaskan.

Tabel 20: Daftar Centang Fase 3
Fase 3: Daftar Centang Desain Perjanjian
3.1 Kerangka hukum
3.2 Tujuan konservasi
3.3 Peran dan tanggung jawab para pihak
3.4 Tindakan dan komitmen konservasi
3.5 Durasi pengaturan kontrak
3.6 Paket dan imbalan insentif ekonomi
3.7 Pemantauan biologis dan sosio-ekonomis
3.8 Pemantauan dan penegakan kepatuhan
3.9 Surat izin wajib
3.10 Tindakan final

Proyek MCA dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa model dan jenis perjanjian berbeda bergantung dari
sifat dan kebutuhan spesifik masing-masing proyek. Dengan demikian, proses untuk mendesain pengaturan kontrak
dan format yang dihasilkan dari kontrak dapat sangat bervariasi dari satu proyek ke proyek berikutnya. Dokumen
MCA Resmi dapat berbentuk, antara lain, kontrak, konsesi, perizinan, hak guna, sewa guna, perjanjian pengelolaan,
surat izin, serta perjanjian pembelian dan penjualan.
Praktisi harus mengingat bahwa sebagian besar dari landasan awal untuk memilih dan mendesain pengaturan kontrak harus
sudah diselesaikan selama Sub-langkah 1.1. Setelah mempersempit tujuan konservasi, pemegang hak, komitmen
konservasi potensial, opsi imbalan, dan insentif ekonomi potensial selama Fase 1 dan Fase 2, praktisi harus bisa
menentukan pengaturan kontrak terbaik yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Templat atau bahasa standar mungkin
tersedia atau diperlukan. Preseden mungkin juga tersedia sebagai landasan untuk membangunnya. Dalam sebagian besar
kasus, penasihat hukum harusada selama desain pengaturan kontrak.
Praktisi juga harus mengingat selama Fase 3 bahwa istilah kontrak mungkin tidak cocok di sejumlah area atau bagi
sejumlah khalayak. Dalam kasus tertentu, istilah kontrak mungkin memiliki makna hukum eksplisit yang tidak
dimaksudkan atau tidak tepat untuk situasi tertentu. Dengan demikian, praktisi harus memahami bahasa lokal
menyangkut pengaturan kontrak dan menerapkannya secara tepat.

Unsur Pengaturan Kontrak
Praktisi lapangan konservasi banyak yang merupakan orang berorientasi tindakan yang tidak sabaran untuk mencapai
sukses nyata di daratan dan di air. Hal ini mengagumkan, tapi terkadang perspektif ini memotivasi praktisi untuk
mengambil jalan pintas ketika mendesain pengaturan kontrak dan jalan pintas ini sering kali membawa pada masalah di
masa depan. Dokumen singkat sering kali lebih mudah untuk dikembangkan, dipahami, dan disepakati, tapi unsur
pentingnya mungkin terlewatkan. Meskipun model dan jenis MCA dapat beragam dari satu proyek ke proyek lain,
seluruh proyek harus mempertimbangkan untuk memasukkkan beberapa unsur di dalam dokumen MCA. Beberapa unsur
mungkin adalah bahasa kontrak standar sementara unsur lainnya mungkin adalah bahasa baru yang dikembangkan untuk
suatu proyek tunggal. Ketika merancang dan membuat draf perjanjian, saran hukum harus diminta untuk memastikan
bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum setempat serta ekspektasi donatur.
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Semua unsur di bawah ini yang diidentifikasi sebagai hal yang penting bagi proyek MCA harus diserap bersama dan secara
hati-hati serta disepakati oleh semua pihak MCA selama proses keikutsertaan. Unsur pengaturan kontrak MCA formal
yang mungkin meliputi:
Kerangka Hukum
• Identifikasi, kedudukan hukum, dan otoritas dari pihak penanda tangan
• Otoritas di mana MCA dijalin dan diimplementasikan (jika berbeda dengan yang di atas)
Tujuan konservasi
• Deskripsi lokasi/area/sumber daya/layanan ekosistem
Peran dan tanggung jawab para pihak
• Deskripsi dari peran tiap pihak dalam mengimplementasikan aspek-aspek proyek
Tindakan dan komitmen konservasi
• Tujuan/aktivitas yang sah dan terbatas (meliputi komitmen konservasi)
Durasi pengaturan kontrak
• Durasi/jangka waktu kewajiban/pengaturan kontrak
Paket dan imbalan insentif ekonomi
• Manfaat/pembayaran (meliputi seluruh paket insentif ekonomi)
Pemantauan dan penegakan
• Pewaktuan, penggunaan, dan implementasi dari pemantauan biologis dan sosioekonomis
• Pengurutan, sistem hukuman, dan implementasi terkait dengan pemantauan dan penegakan kepatuhan
Administrasi
• Mengatasi gagal bayar dan upaya hukum/penyelesaian perselisihan
• Kuasa dan sewa guna lebih lanjut
• Ketentuan pembatalan
• Ketentuan pembaruan dan perpanjangan
• Ketentuan masa berakhir dan pembagian final aset
• Tanggung jawab lingkungan/alokasi risiko
• Keamanan keuangan dan asuransi
• Lampiran seperti manajemen atau rencana restorasi
Unsur-unsur di atas tidak disajikan dalam urutan prioritas atau alfabet, melainkan dicantumkan sesuai urutan di mana
mereka sering, tapi tidak mesti, ditemukan dalam pengaturan kontrak itu sendiri.
Perhatikan bahwa informasi yang disajikan di Fase 3 dengan sendirinya mungkin tidak memberikan detail yang cukup
untuk memungkinkan pengembangan penuh dari pengaturan kontrak MCA. Lembagapemimpin konservasi harus
mengasumsikan bahwa mungkin ada banyak sub-langkah dan persoalan tambahan yang terlibat dalam proses rancangan
MCA yang didasarkan atas kondisi tertentu lokasi atau persyaratan spesifik badan. Beberapa persoalan umum untuk
dipertimbangkan diidentifikasi di bawah ini.
Persyaratan Waktu: Waktu yang diperlukan untuk mendesain MCA dapat berbeda secara signifikan. Pada kondisi ideal,
di mana semua aktivitas yang mungkin terjadi berbarengan dan proyek tidak memberikan preseden baru, rancangan
perjanjian mungkin perlu waktu antara enam hingga 12 bulan. Tapi pada kondisi lain yang kurang ideal, rancangan
perjanjian mungkin perlu waktu satu hingga tiga tahun. Ketika berhubungan dengan dinas publik, lembaga konservasi
sering dibuat frustrasi oleh penundaan birokratis – di sini diperlukan kesabaran dan keteguhan hati.
Persoalan Sewa guna: Lembaga pemerintah dengan otoritas sewa guna kepemilikan mungkin akan memiliki aplikasi dan
prosedur sewa guna yang berbeda. Beberapa negara bagian di AS memiliki program dan templat sewa guna yang sangat
maju (seperti Washington dan Texas) sementaranegara bagian lain memiliki sedikit atau bahkan tidak ada program sewa
guna sama sekali (seperti South Carolina dan North Carolina). Banyak pemilik tanah pribadi yang mungkin hanya punya
sedikit pengalaman, atau tidak ada pengalaman sama sekali dengan sewa guna atau hak guna. Lembaga dengan program
sewa guna yang maju akan selalu ingin menggunakan kriteria dan format pemrograman mereka untuk
mendokumentasikan MCA.
Persoalan kepemilikan properti mutlak: Persoalan dan proses tertentu dapat muncul ketika lembaga konservasi benarbenar membeli properti atau hak dalam beberapa cara, seperti membeli dataran tinggi pesisir atau tanah di bawah air, atau
membeli surat izin dan perahu/peralatan menangkap ikan. Persoalan yang harus diwaspadai mencakup:
•
Opsi/Perjanjian Penjualan dan Pembelian: Tiap lembaga konservasi kemungkinan akan memiliki prosedur
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•
•
•

danpersyaratan tertentu dalam mengembangkan dan melaksanakan (oleh pembeli dan penjual) opsi dan perjanjian
pembelian untuk MCA yang melibatkan akuisisi mutlak. Sering kali, Perjanjian Pembelian atau Perjanjian Opsi hanya
bisa dilaksanakan oleh staf yang telah menerima otoritas persetujuan real estat tertulis yang telah didelegasikan.
Eskro: Perjanjian Pembelian atau Perjanjian Opsi mungkin memerlukan dibukanya eskro dan agar deposito atau
pertimbangan opsi didepositokan. Eskro pihak ketiga sering kali merupakan biaya yang layak, apabila
kesalahpahaman atau ketidaksepakatan muncul pada saat penutupan.
Pengecualian Hak: Maklumat keberatan, terkait pengecualian hak yang ditemukan selama pencarian hak, mungkin
dikirimkan kepada penjual (yaitu, pemegang hak). Maklumat keberatan menginformasikan pada penjual tindakan
yang perlu diambil penjual untuk memberikan hak tersebut dalam kondisi yang tepat saat penutupan.
Proses Akuisisi Tanah Konvensional: Banyak lembaga konservasi memiliki proses mapan yang digunakan untuk
akuisisi tanah daratan. Selain itu, mungkin ada proses akuisisi yang spesifik dengan level pemerintah yang berbeda,
seperti Daftar Centang Akuisisi Tanah dengan menggunakan Dana Federal AS, dan spesifik untuk yayasan, seperti
instruksi untuk menggunakan dana dari National Fish and Wildlife Foundation (daftar centang dan instruksi dapat
diunduh dari versi online Panduan Lapangan, di bawah Fase 348).
Proses akuisisi tanah konvensional sering kali diadaptasi untuk MCA yang melibatkan akuisisi mutlak dan kurang
mutlak atas aset yang berada di laut dan perairan pesisir. Akan tetapi, mungkin ada persoalan akuisisi dan tindakan
yang diperlukan, yang secara spesifik terkait dengan laut, tanah pesisir dan sumber daya.

Perjanjian Percobaan Jangka Pendek vs Perjanjian Jangka Panjang
Selama keterlibatan, lembaga pemimpin konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan langsung lainnya harus
sudah menyetujui tentang apakah mereka akan memulai proyek dengan MCA jangka pendek atau MCA jangka panjang.
Perjanjian jangka pendek (yang berlangsung satu hinggalima tahun) mungkin tidak mencakup semua detail yang
tercantum dalam perjanjian jangka panjang (yang berlangsung lebih dari lima tahun). Perjanjian jangka pendek adalah
kesempatan bagi masing-masing pihak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang satu sama lain dan tentang
proyek. Perjanjian jangka panjang akan memerlukan detail yang lebih rinci untuk memastikan bahwa komitmen telah
terpenuhi atas nama pemegang hak dan untuk memastikan bahwa seluruh paket manfaat insentif ekonomi akan
diberikan oleh lembaga konservasi. Secara umum, perjanjian jangka panjang perlu lebih eksplisit dalam hal:
• Visi jangka panjang untuk pembangunan lokal yang memandu rancangan paket insentif dan investasi.
• Rencana manajemen yang jelas untuk memandu penggunaan sumber daya dan habitat dari waktu ke waktu serta
respons terhadap ancaman atas keanekaragaman hayati.
Rencana ini harus mempertimbangkan hak yang berkelanjutan dari pemegang hak, budaya, dan keahlian,
serta harus dikembangkan dengan partisipasi dari pemegang hak serta pelaku lainnya yang relevan
(misalnya pemerintah, penegak hukum, masyarakat sekitar, ahli teknis).
• Kerangka kerja pemantauan jangka panjang yang efektif biaya didasarkan pada protokol pemantauan yang
ditentukan untuk masa percobaan.
• Strategi pendanaan jangka panjang untuk mencakup aktivitas berkelanjutan serta melindungi perjanjian dari
potensi peningkatan biaya peluang.

Membuat Rencana
Setelah melibatkan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, dan setelah memverifikasi perjanjian konseptual
tentang proyek MCA yang diusulkan, lembaga pemimpin konservasi harus membuat draf rencana ringkas yang
mengidentifikasi syarat dan ketentuan proyek paling penting yang akan menjadi bagian dari MCA. Rencana ini sebagian
besar akan mendeskripsikan bagaimana perjanjian yang dicapai dalam Sub-langkah 2.4 akan diaktualisasikan dalam MCA
dan selanjutnya diimplementasikan.
Lembaga mungkin memiliki bentuk, format, dan daftar centang proposal terstandardisasi yang harus dipatuhi dalam
rencana proyek. Unsur rencana proyek mungkin meliputi aktivitas restorasi, pengelolaan jangka panjang, dan
kebutuhan anggaran. Kebutuhan anggaran harus meliputi biaya akuisisi dan pasca-akuisisi (lihat Fase 4). Informasi
spesifik yang dibutuhkan dalam masing-masing rencana akan tergantung pada tujuan konservasi, kebutuhan badan
pengatur, dan persyaratan pemegang hak. Rencana tersebut harus diedarkan secara internal dan eksternal untuk dikaji
dan diberi masukan yang diperlukan dan semestinya (misalnya, tentang akuisisi tanah, perlindungan, dan/atau staf
hukum, mitra, badan, pemilik tanah/sumber daya).
Persoalan Sewa guna: Staf perlindungan dan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap persyaratan sewa guna
dan syarat serta ketentuan sewa guna terstandardisasi/templat selama kajian mereka. Badan pemerintah sering memiliki
syarat dan ketentuan sewa guna membebani yang sulit dinegosiasikan.
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3.1

KERANGKA HUKUM
Sub-langkah 3.1 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak kerangka hukum di mana MCA akan dijalin
oleh pemegang hak dan lembaga berorientasi konservasi.

Idealnya, Sub-langkah 1.1, Sub-langkah 1.3, dan Sub-langkah 1.6 membantu praktisi menjelaskan kerangka hukum untuk
mekanisme kontrak MCA serta kedudukan hukum dan otoritas lembaga konservasi, pemegang hak, dan pemangku
kepentingan langsung lainnya yang akan menjadi pihak-pihak dalam perjanjian. Praktik terbaik menentukan bahwa
kerangka, kedudukan dan otoritas hukum dinyatakan secara jelas dalam pengaturan kontrak sehingga semua pihak dalam
perjanjian mengetahui apa saja itu dan dapat merujuknya kembali di lain waktu. Namun yang lebih penting adalah bahwa
legalitas dari perjanjian dan pihak-pihak dalam perjanjian harus dibuat eksplisit sehingga jikaMCA sewaktu-waktu
ditentang secara hukum (oleh suatu pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga), maka jelaslah bahwa para pihak telah
menjalani uji tuntas dan pengaturan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.

3.2

TUJUAN KONSERVASI
Sub-langkah 3.2 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak tujuan konservasi yang ingin dicapai
proyek MCA.

Pernyataan tentang tujuan konservasi yang awalnya dikembangkan dalam Sub-langkah 1.2 dan dipertajam selama Fase 2
harus dibuat jelas secara dini dalam pengaturan kontrak. Idealnya, pernyataan ini mencakup target konservasi, efek yang
diinginkan terhadap target, ancaman terhadap tujuan, dan tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi ancaman
tersebut. Evaluasi biologis dan lainnya mungkin dibutuhkan untuk membantu menentukantarget konservasi tertentu,
efek yang diinginkan, dan ancaman serta kondisi dasar yang diperlukan untuk kerangka kerja pemantauan. Jika evaluasi
ini tidak diselesaikan selama Fase 1, maka dapat diselesaikan sebelum penandatanganan pengaturan kontrak atau sebagai
bagian dari implementasi proyek selama Fase 4. Jika kasusnya adalah yang terakhir, proyek dan pengaturan kontrak
harus didesain dan dikelola secara adaptif untuk memungkinkan perbaikan dan modifikasi sembari informasi baru
dikumpul.

3.3

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Sub-langkah 3.3 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak tentang peran dan tanggung jawab dari
semua pemangku kepentingan dan lembaga berorientasi konservasi yang merupakan pihak-pihak
dalam MCA.

Ada tiga skenario dasar dalam kemungkinan implementasi MCA. Masing-masing skenario menentukan peran yang
berbeda bagi lembaga konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan langsung lainnya. Di samping itu,
kontraktor pihak ketiga (bergantung dari apa yang diperbolehkan dalam pengaturan kontrak) dapat dilibatkan oleh
pihak-pihak dalam MCA untuk membantu sebagian atau seluruhaktivitas implementasi. Mulai titik ini hingga
selanjutnya, pihak yang langsung bertanggung jawab untuk mengimplementasikan MCA, apakah itu lembaga
konservasi, pemegang hak atau pemangku kepentingan langsung lainnya, dianggap sebagai pelaksana MCA.
Tiga skenario implementasi MCA dasar adalah:
1. Pemegang hak awal mempertahankan kepentingan atas tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem dan juga
mengemban peran pemimpin untuk aktivitas implementasi.
2. Pemegang hak awal mempertahankan kepentingan atas tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem, tapi satu
lembaga konservasi atau lebih mengemban tanggung jawab implementasi.
3. Pemegang hak awal mengalihkan kepentingan atas tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem ke salah satu lembaga
konsevasi dan lembaga konservasi tersebut mengemban tanggung jawab implementasi.
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1) Pemegang Hak Mempertahankan Kepentingan dan Mengemban Tanggung Jawab Implementasi: Sebagai pelaksana,
pemegang hak bertanggung jawab atas hampir semua aspek implementasi sedangkan peran lembaga konservasi relatif
terbatas, yang memastikanketentuan dan komitmen MCA dipenuhi oleh pemegang hak. Biasanya, aktivitas lembaga
konservasi akan bergeser selama periode implementasi dari aktivitas harian menjadi keterlibatan berkala. Persyaratan
paling mendasar untuk menuju perjanjian jangka panjang yang berkelanjutan adalah implementasi awal yang efektif
dan umpan balik reguler tentang pengalaman. Prosedur standar untuk pemberian manfaat dan pemantauan pelaksanaan
harus berkembang sedemikian rupa sehingga aktivitas yang sedang dipimpin oleh lembaga konservasi adalah dalam
bentuk penerapan berkala atas protokol yang telah mapan alih-alih keterlibatan terus-menerus. Namun, lembaga
konservasi harus selalu terus memastikan mekanisme telah diberlakukan untuk memungkinkan respons yang cepat atas
masalah implementasi, keluhan masyarakat, atau munculnya ancaman baru terhadap stabilitas perjanjian.
Dalam jangka panjang, peran ideal bagi lembaga konservasi adalah mengukur kemajuan dari tujuan konservasi,
perbaikan kualitas kehidupan anggota masyarakat setempat, dan kepatuhan terhadap perjanjian. Hasil dari aktivitas
ini pada akhirnya memungkinkan perancangan ulang berkala atas perjanjian guna memastikan bahwa perjanjian itu
secara efektif mencapai tujuan konservasidan sementara masyarakat merasa puas dengan pengaturan tersebut.
Aktivitas ini tidak bersifat opsional dan harus dilakukan secara rutin.
2) Pemegang Hak Mempertahankan Kepentingan, Lembaga Konservasi Mengemban Tanggung Jawab Implementasi:
Sebagai pelaksana, lembaga konservasi bertanggung jawab atas semua aspek implementasi sementara peran pemegang
hak relatif terbatas, yang memastikan penyampaian manfaat ke pihak yang tepat. Pemeriksaan berkala mungkin
diinginkan oleh pemegang hak untuk memastikan tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem dikelola sesuai syarat
dan ketentuan MCA.
3) Pemegang Hak Mengalihkan Kepentingan, Lembaga Konservasi Mengemban Tanggung Jawab Implementasi: Sekali
lagi, sebagai pelaksana, lembaga konservasi bertanggung jawab atas semua aspek implementasi, sementara peran
(mantan) pemegang hak nyaris tidak ada. Karena pemegang hak mengalihkan kepentingan yang sebelumnya mereka
pegang, biasanya tidak perlu atau tidak ada keinginan mereka untuk terlibat dalam aktivitas implementasi. Hal ini
bahkan lebih umum jika pengalihan kepentingan itu bersifat langgeng, seperti pada pembelian mutlak tanah pesisir.
Jika pengalihan kepentingan memiliki ketentuan yang jelas dan kepentingan tersebut mungkin kembalikepada
pemegang hak di akhir masa perjanjian, maka pemegang hak dapat mempertahankan minimal level kepentingan dan
keterlibatan tertentu selama periode implementasi.

3.4

TINDAKAN DAN KOMITMEN KONSERVASI
Sub-langkah 3.4 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak tentang tindakan dan komitmen konservasi
yang diwajibkan bagi semua pemangku kepentingan dan lembaga berorientasi konservasi di dalam
MCA.

Sedangkan mengenai tujuan konservasi untuk proyek, tindakan konservasi dan komitmen pemegang hak yang akan
mengimplementasikan atau membantu mencapai tindakan tersebut kemungkinan dikembangkan di Sub-langkah 1.2 dan
Sub-langkah 1.4 dan kemudian dipertajam lebih lanjut selama Fase 2. Tindakan dan komitmen ini, beserta jadwal untuk
implementasi, harus diartikulasikan secara jelas dalam pengaturan kontrak. Semua pihak dalam perjanjian harus
memahami dan sepakat dengan tindakan dan komitmen sebelum menandatanganiMCA. Dalam sebagian besar kasus,
sejumlah tindakan konservasi akan diselesaikan atau dipenuhi oleh satu lembaga konservasi atau lebih. Jika begitu
kasusnya, tindakan ini harus disertakan dalam bagian perjanjian ini. Membedakan antara tindakan pemegang hak dan
pemangku kepentingan langsung lainnya dan tindakan lembaga konservasi akan memberikan kejelasan, seperti:
• Tindakan dan komitmen oleh pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya dapat mencakup
(antara lain) membentuk area yang dilindungi masyarakat, tidak menangkap ikan spesies tertentu, menghentikan
praktik merusak, menghentikan penangkapan ikan komersial, mengalihkan hak atau kepemilikan ke lembaga
konservasi); dan
• Tindakan oleh lembaga konservasi bisa mencakup (antara lain) membangun kapasitas, membantu
mengamankan hak tanah, mendukung penegakan, dan menerima hak atau kepemilikan dari pemegang hak.

3.5

DURASI PENGATURAN KONTRAK
Sub-langkah 3.5 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak total durasi awal, berikutnya, dan
kumulatif dari proyek MCA, termasuk kesempatan dan proses untuk pembaruan dan perluasan.
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Durasi MCA bisa pendek (dari satu hingga lima tahun), panjang (dari lima, 10, 20, atau 50 tahun), atau bahkan selamanya.
Durasi dari MCA tertentu bergantung dari hukum dan peraturan yang memungkinkannya (yang mungkin menetapkan
batas pada durasi minimum atau maksimum) dan pada keinginan dan tujuan dari lembaga konservasi dan pemegang hak.
Dalam beberapa proyek, MCA awal/percobaan telah diadakan untuk periode satu tahun, setelah itu kemudian MCA yang
lebih panjang (seperti 10 atau 20 tahun) telah diadakan.
Ketika mengembangkan dan mengimplementasikan MCA, durasi komitmen oleh semua pihak harus dipertimbangkan
secara berhati-hati. Periode yang lebih panjang (50+ tahun) adalah lebih baik dari perspektif kepastian perlindungan, tapi
cenderung tidak dimungkinkan jika pemegang hak enggan atau lembaga konservasi tidak dapat memastikan dukungan
keuangan untuk periode waktu yang panjang tersebut. Periode percobaan yang lebih singkat untuk MCA mungkin tepat
untuk, pertama-tama, menarik pemegang hak yang ragu-ragu untuk menjalin perjanjian dan juga memungkinkan seluruh
pihak untuk merasakan bagaimana perjanjian tersebut akan berfungsi (ketika perjanjian serupa, seperti sewa guna
budidaya laut, belum pernah digunakan di area tersebut sebelumnya) dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri
secara adaptif terhadap perjanjian tersebut sebelum memasuki durasi yang lebih panjang jangka waktunya.
Di beberapa negara, penduduk lokal mungkin memahami sepenuhnya komitmen untuk durasi yang lebih panjang dari
beberapa tahun. Itu mungkin bukan sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pemimpin dan warga masyarakat
dalam mencapai tujuan apa pun, terlebih lagi untuk tujuan konservasi laut dan pesisir. Di beberapa area di mana
penutupan tradisional jangka pendek telah digunakan (sebagai contoh, area laut terkadang ditutup untuk periode waktu
kurang dari setahun oleh masyarakat lokal), penutupan area untuk menangkap ikan selama periode waktu yang panjang
mungkin tidak masuk akal. Jika begitu kasusnya, proyek MCA dapat dibangun berdasarkan periode waktu yang
nyaman bagi masyarakat lokal (ketika masyarakat lokal merupakan pemilik, pengelola, atau pengguna) dan, setelah
memperlihatkan manfaat dari periode penutupan, diteruskan dengan menambah durasi secara teratur dengan tujuan
akhir untuk komitmen jangka panjangments.
Persoalan lain menyangkut durasi perjanjian yaitu keberlanjutan antar generasi. Dalam beberapa situasi, ketika komitmen
dibuat antara pihak-pihak dan salah satu pihak adalah warga lokal, komitmennya sah (dipatuhi) hanya selama generasi
penanda tangan lokal saat itu. Untuk menangani hal ini, lembaga konservasi dapat mengupayakan untuk memasukkan
minimal generasi berikutnya dalam perjanjian jika dimungkinkan secara hukum dan tepat secara sosial. Untuk melakukan
hal itu, adalah sangat penting untuk memastikan bahwa semua penanda tangan perjanjian, termasuk generasi berikutnya,
merupakan orang dewasa dengan cukup informasi yang memahami implikasi dari komitmen yang mereka buat.

3.6

PAKET DAN IMBALAN INSENTIF EKONOMI
Sub-langkah 3.6 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak jenis, jumlah, kondisi untuk pemberian dan
pewaktuan semua insentif ekonomi langsung dan tidak langsung yang akan disediakan bagi pemegang
hak dan pemangku kepentingan lainnya oleh lembaga berorientasi konservasi.

Salah satu fitur menarik dari MCA adalah bahwa sebagai imbalan dari komitmen konservasi, pemegang hak dan pemangku
kepentingan lainnya menerima insentif ekonomi nyata yang dapat memperbaiki kehidupan dan masyarakat mereka.
Dengan melakukan hal tersebut, konservasi menjadi aset bernilai dan menguntungkan, dan bukan sebagai beban.
Penentuan insentif yang tepat yang akan diberikan kepada pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya kadang kala
bisa bersifat langsung dan terkadang bisa sangat kompleks. Biasanya, penentuan insentif merupakan proses berulang untuk
mendapatkan titik temu antara keinginan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya dan apa yang benar-benar
diberikan oleh lembaga konservasi.
Dengan poin tersebut dalam proses MCA, mudah-mudahan ada banyak riset dan diskusi tentang jenis, jumlah, pewaktuan,
dan penerima insentif ekonomi yang tepat. Pekerjaan dalam Sub-langkah 1.7 dan Fase 2 akan membuat lembaga
konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan langsung lainnya sangat dekat dengan perjanjian, jika bukan setuju
sepenuhnya, mengenai insentif ekonomi. Terkait erat dengan paket insentif ekonomi harus menjadi imbalannya. Imbalan
tersebut (dikaji pertamadalam Sub-langkah 1.5) mensyaratkan pemberian insentif ekonomi untuk pemenuhan komitmen
konservasi. Ini juga harus menjadi bagian dari diskusi dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya selama
Fase 2. Dengan demikian, pengaturan kontrak harus secara eksplisit mengaitkan jenis, jumlah, pewaktuan, dan penerima
insentif ekonomi dengan jenis, jumlah, pewaktuan, dan penyedia komitmen konservasi.
Persoalan utama (minimal), untuk dimasukkan ke dalam pengaturan kontrak menyangkut paket insentif ekonomi dan
imbalan adalah:
• Nilai paket insentif ekonomi keseluruhan (misalnya, berapa jumlah insentif yang disanggupi dan tepat) serta
komponen individual untuk paket insentif tersebut ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

3.7

Jenis insentif ekonomi (mis., infrastruktur, layanan sosial, pembayaran langsung, pengembangan usaha,
pembangunan kapasitas, pembukaan lapangan kerja langsung);
Jika diperlukan, sistem pengambilan keputusan untuk pemilihan investasi (misalnya, kapan manfaat
merupakan pembayaran langsung untuk dana masyarakat);
Mekanisme pemberian insentif (mekanisme harus ditentukan bersama rekan yang secara transparan
menyalurkan insentif kepada penerima yang dimaksudkan;
Penerima sasaran dari insentif ekonomi;
Tonggak waktu konservasi substantif yang memicu pemberian insentif;
Pewaktuan, frekuensi, dan durasi penyediaan insentif;
Kriteria untuk peniadaan atau pengurangan insentif sebagai hukuman atas ketidakpatuhan; dan
Cara-cara di mana insentif ekonomi mungkin berkurang secara adaptif seiring waktu dengan turunnya biaya
peluang.

PEMANTAUAN BIOLOGIS DAN SOSIOEKONOMIS
Sub-langkah 3.7 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak pertimbangan utama dan penggunaan dari
pemantauan biologis dan sosioekonomis untuk proyek MCA.

Pemantauan biologis dan sosioekonomis menetapkan kondisi masyarakat dan alamiah dasar dan melacak perubahan dalam
kondisi ini seiring waktu. Informasi ini membantu pengelola proyek MCA memahami apakah aktivitas mereka memiliki
efek yang diinginkan dan bagaimana meningkatkan aktivitas mereka di sepanjangmasa MCA. Dalam sebagian besar
kasus, pemantauan biologis dan sosioekonomis merupakan upaya ilmiah yang harus dipimpin dan diselesaikan oleh
personel terlatih. Dengan begitu, staf lembaga konservasi biasanya bertanggung jawab atas aktivitas ini, tapi sering kali,
sebagai bagian dari penjangkauan, pembangunan kapasitas, dan upaya mata pencaharian, pemegang hak dan pemangku
kepentingan lainnya dilatih dan disertakan dalam aktivitas ini. Minimal yang harus diidentifikasi dalam pengaturan
kontrak MCA: 1) Apakah, kapan dan bagaimana pemantauan biologis dan sosioekonomis akan diimplementasikan; 2)
siapa yang akan bertanggung jawab untuk mendesain, memimpin, dan mengimplementasikan pemantauan tersebut; dan 3)
bagaimana pemantauan tersebut akan digunakan untuk menyesuaikan aktivitas proyek seiring waktu.

3.8

PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN KEPATUHAN
Sub-langkah 3.8 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dalam pengaturan kontrak pertimbangan utama, penggunaan, dan
proses untuk pemantauan dan penegakan kepatuhan untuk proyek MCA.

Keberhasilan proyek MCA tergantung pada kerangka pemantauan yang kredibel dalam memverifikasi kepatuhan
terhadap komitmen konservasi dan menjustifikasi penegakan dan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan. Pemantauan dan
pelaporan kepatuhan merupakan mekanisme identifikasi, pencatatan, pelaporan, diskusi dan persetujuan untuk masalah
pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan MCA oleh lembaga konservasi, pemegang hak dan pemangku kepentingan
langsung lainnya.
Insentif ekonomi yang disediakan bagi pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya harus dikondisikan sesuai
kepatuhan dan pemenuhan komitmen dan tindakan konservasi yang disebutkan dalam MCA. Tindakan dan sanksi (yang
bisa meliputi penyesuaian insentif) untuk pelanggaran atau ketidakpatuhan harus dirancang bersama oleh semua pihak
dalam MCA guna memastikan bahwa semuanya dipahami, layak dan tepat dengan mempertimbangkan latar budaya, sosial,
politik, dan hukum dari proyek MCA. Sanksi (atau hukuman) untuk pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan MCA
dapat ditimpakan pada pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya. Tergantung pada keparahan dan sifat dari
pelanggaran, sanksi dapat diterapkan secara tambahan dan secara spesifik (pada orang tertentu untuk tujuan tertentu) atau
secara komprehensif (kepada semua pemangku kepentingan sekaligus) dalam kondisi yang paling parah.
Sejumlah tindakan – yang berfungsi menghalangi, mendeteksi dan bereaksi terhadap pelanggaran serta untuk melakukan
patroli area – tersedia bagi lembaga konservasi guna mencapai pemantauan dan penegakan kepatuhan (lihat Tabel 21).
Semua tindakan ini sering kali membentuk kemajuan langkah yang meliputi pendidikan, pengamatan, pelaporan, diskusi,
dan sanksi. Jika dan ketika pelanggaran berlanjut, diambil tindakan hingga dapat diperoleh kepatuhan penuh.
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Tabel 21: Contoh Kemajuan dari Tindakan terkait Penegakan
Tindakan
Pendidikan:Staf proyek menyediakan pendidikan dan informasi umum bagi
kelompok dan anggota masyarakat dan pengguna lain tentang aktivitas sah dan
tidak sah dalam area MCA; area tersebut diberi batas dan papan informasi
ditempatkan pada lokasi penggunaan publik yang tepat.

Mencegah Mendeteksi Mempatroli Bereaksi thd
Pelanggaran Pelanggaran
Area
Pelanggaran



Pengamatan: Staf proyek, personel penegakan, anggota masyarakat, atau pengguna
sah lainnya melakukan pengamatan biasa atau terpadu terhadap aktivitas dalam
area MCA saat berada di lokasi.



Pengamatan: Staf proyek, personel penegakan, anggota masyarakat, atau pengguna
sah lainnya mengamati aktivitas tidak sah oleh anggota masyarakat lokal di dalam
area MCA.




Pelaporan: Staf proyek mencatat pengamatan dalam buku catatan patroli harian.
Pendidikan: Staf proyek menyediakan informasi dan peringatan spesifik bagi
mereka yang tertangkap tangan melanggar aturan atau komitmen.






Pelaporan: Staf proyek menyerahkan buku catatan pengamatan ke pengelola
proyek; atau anggota masyarakat atau pengguna sah lainnya melaporkan
pengamatan ke pengelola proyek.
Pelaporan/Diskusi: Pengelola proyek menghubungi pemimpin masyarakat,
penanda tangan MCA, dan anggota masyarakat lokal yang teridentifikasi,
yang melakukan pelanggaran tersebut untuk membicarakan pelanggaran
terakhir dan cara mencegah pelanggan di masa yang akan datang, termasuk
hubungan/tekanan sejawat.





Pendidikan: Pengelola proyek bekerja sama dengan pemimpin masyarakat dan
penanda tangan MCA untuk memublikasikan pelanggaran terakhir dan
konsekuensi dari pelanggaran tambahan.





Diskusi/Sanksi: Pengelola proyek menghubungi pemimpin masyarakat,
penanda tangan MCA, dan anggota masyarakat lokal yang teridentifikasi,
yang melakukan pelanggaran tersebut untuk menentukan dan memberlakukan
hukuman informal berbasis masyarakat.



Sanksi: Pengelola proyek melibatkan aparat penegak hukum untuk
mengupayakan penuntutan formal, yang berarti dapat berupa denda, penyitaan
peralatan dan aset lainnya, dan/atau hukuman penjara.



Sanksi: Pengelola proyek bekerja sama dengan penanda tangan MCA untuk
memberlakukan sanksi terkait MCA, mis., mengurangi atau meniadakan sejumlah
atau seluruh insentif ekonomi sebagaimana yang diidentifikasi dalam MCA.



Sanksi: Pengelola proyek bekerja sama dengan penanda tangan MCA untuk
membatalkan MCA.



Pada sebagian besar kondisi, sanksi itu sendiri harus bersifat progresif, sehingga peningkatan jumlah dan besarnya
pelanggaran mengakibatkan hukuman yang lebih berat. Mekanisme utama pemantauan dan penegakan kepatuhan seperti
ini harus diartikulasikan secara jelas dan eksplisit dalam MCA, dipahami dan disepakati oleh seluruh pihak dalam MCA,
dan dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut selama Fase 4.

3.9

SURAT IZIN WAJIB

Sub-langkah 3.9 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi seluruh surat izin wajib yang diperlukan untuk proyek MCA,
melakukan kontinjensi yang dibutuhkan dalam pengaturan kontrak berdasarkan penerimaan surat izin
wajib, dan memulai proses mendapatkan surat izin wajib berdasarkan prosedur peraturan yang
diharuskan.

Tindakan konservasi yang direncanakan dalam MCA mungkin memicu satu atau lebih kriteria wajib, yang membuat
diperlukannya otorisasi oleh dinas pemerintah (di samping tanda tangan pada MCA). Tindakan tersebut meliputi tapi
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tidak terbatas pada:
• Pemasangan tanda dan struktur untuk tujuan penegakan aturan dan rekreasi;
• Pembuangan air dari proyek budidaya laut;
• Pengembangan masyarakat dan mata pencaharian;
• Perbaikan habitat dan perkembangbiakan spesies; dan
• Aktivitas pemeliharaan, mencakup pembersihan umum dan rambu-rambu.
Pada titik ini dalam proses pengembangan MCA, semua surat izin wajib yang diperlukan sebagai bagian dari proyek dan
harus diperoleh sebelum menandatangani MCA (yaitu, menyepakati penjualan atau dikeluarkannya sewa guna atau kontrak)
harus diidentifikasi dan dibuatkan permohonannya. Mungkin banyak dinas pengatur lokal, negara bagian, dan nasional serta
surat izin yang akan terlibat. Persyaratan izin bersifat spesifik lokasi dan proyek dan harus ditentukan berdasarkan kasus per
kasus. Penerimaan atau kemampuan untuk menerima surat izin wajib yang dibutuhkan harus dibuat bersifat situasional
untuk penandatanganan dokumen MCA formal.
Persoalan Laut dan Pesisir: Persyaratan izin wajib untuk aktivitas yang dilakukan di laut dan perairan pesisir bisabersifat
kompleks, membingungkan, dan kontroversial. Kontak dini dan sering dengan badan pengatur seharusnya dapat
memfasilitasi perizinan. Lembaga konservasi harus memperkirakan penundaan dan banyaknya pembahasan serta
permohonan izin yang berulang. Bagian Analisis Negara dan Negara Bagian A.S. pada Alat Bantu MCA online 49
menyediakan informasi tentang persyaratan izin yang mugkin serta informasi kontak dinas untuk beberapa area.
Persoalan Sewa guna: Dinas sewa guna mungkin mengharuskan agar lembaga konservasi memiliki semua surat izin wajib
sebelum sewa guna dapat dikeluarkan. Namun, badan pengatur mungkin tidak dapat mengeluarkan izin dalam kerangka
waktu yang diperlukan untuk transaksi, atau lembaga konservasi mungkin tidak siap (karena sejumlah alasan) untuk
mengajukan permohonan surat izin. Jika begitu halnya, lembaga konservasi mungkin harus mengupayakan pengecualian
terhadap persyaratan perizinan berdasarkan ekspektasi bahwa surat izin wajib mungkin akan diterima belakangan.
Klausul kontinjensi dalam sewa guna atau surat dari badan pengatur mungkin memperbolehkan diterimanya surat izin ini
belakangan.
Secara umum, badan publik mungkin enggan untuk beralih ke eksekusi final (misalnya, mengeluarkan) sewa guna
sebelum surat izin wajib dikeluarkan. Namun, ini tidak berarti aplikasi sewa guna tidak dapat diajukan dan
dinegosiasikan, sementara menunggu dikeluarkannya surat izin wajib. Inilah perbedaan antara aplikasi yang diberkas dan
yang disempurnakan. Di samping itu, dalam beberapa kasus ketika proses pemberlakuan sewa guna berlarut-larut, badan
publik, mungkin bersedia mengeluarkan otorisasi penggunaan yang lebih ringan (mis., hak masuk) untuk tujuan
mempercepat inspeksi lokasi dan pekerjaan persiapan sebagai antisipasi negosiasi sewa guna.
Lebih lanjut, lembaga konservasi bisa mendapati diri mereka dalam siklus yang tidak pernah putus dan saling
bertentangan jika mereka tidak melakukan pendekatan kepada dinas sewa guna dan badan pengatur secara terkoordinasi.
Regulator mungkin meminta unsur rancangan yang tidak dapat diterima oleh lembaga sewa guna atau sebaliknya.
Rancangan ulang proyek yang terus-menerus dapat sangat mengurangi efektivitas biaya proyek. Konferensi dan diskusi
pra-perizinan dengan staf badan dapat membantu menghindari situasi tersebut.

3.10 TINDAKAN FINAL
Sub-langkah 3.10 Hasil

Praktisi harus mengidentifikasi dan mengimplementasikan semua tindakan final yang diperlukan
untuk memformalkan pengaturan kontrak untuk proyek MCA.

Sebelum dokumen formal MCA dapat ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak, mungkin diperlukan sejumlah
tindakan final pra-penutupan. Tindakan final dapat bervariasi dari satu proyek ke proyek lain tergantung pada model dan
jenis MCA yang digunakan. Di bawah ini adalah tindakan final umum yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin
MCA.

Penilaian Tambahan
Penilaian tambahan mungkin dibutuhkan untuk pembangunan kapasitas atau penetapan biaya sebelum finalisasi MCA.
Pembangunan Kapasitas: Setelah komitmen disepakati, penilaian ulang dapat dilakukan terhadap kapasitas lembaga
konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan langsung lainnya guna mengidentifikasi kebutuhan penguatan
kapasitas lebih lanjut. Pembangunan kapasitas mungkin diperlukan untuk memastikan diimplementasikannya aktivitas
konservasi dan pengelolaan dana secara tepat.
49

Lihat: http://www.mcatoolkit.org
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Estimasi Biaya Revisi: Pada titik ini lembaga pemimpin konservasi dapat meninjau ulang estimasi biaya untuk
perjanjian dan menilai kelogisannya. Biaya awalnya diestimasi dalam Sub-langkah 1.7 dan mungkin telah direvisi
selama sub-langkah berikutnya.

Tindakan Final untuk Pembelian dan Sewa Guna
Tindakan final di bawah ini berlaku spesifik untuk proyek MCA yang menggunakan mekanisme pembelian dan
kontrak/sewa guna di negara-negara dengan sistem hak milik yang maju dan pasar yang canggih (seperti di AS).
Menggunakan Opsi atau Mengabaikan Kontinjensi: Lembaga pemimpin konservasi harus Menggunakan Opsi atau
Mengabaikan Kontinjensi untuk pembelian mutlak. Ini adalah tindakan yang secara hukum mewajibkan lembaga untuk
mengakuisisi tanah, sumber daya, atau layanan. Konsekuensinya, lembaga harus memastikan pada titik ini bahwa mereka
ingin mengakuisisi kepentingan dan bahwa segala risiko yang terkait dengan akuisisi itu dapat diterima.
Laporan Penutupan dan Instruksi Final serta Pendanaan: Laporan Penutupan dan Instruksi Final harus dikaji pada
titik ini untuk pembelian mutlak. Semua pendanaan yang diperlukan harus ada di dalam Eskro. Ongkos, biaya, dan
dana harus dialokasikan dengan benar.
Jaminan Pelaksanaan untuk Kontrak: Dalam beberapa kasus, pemegang hak (biasanya dinas pemerintah) akan
mengharuskan lembaga pemimpin konservasi memperoleh jaminan pelaksanaan sebelum memasuki kontrak. Jaminan
Pelaksanaan mungkin digunakan oleh dinas otorisasi dalam beberapa situasi, yang meliputi: sewa tidak dibayar, lembaga
pemimpin konservasi gagal berbuat sesuai persyaratan kontrak yang substantif; dan untuk menghapus perbaikan yang
baru dimasukkan di akhir kontrak.
Inspeksi Final: Inspeksi final properti atau area dapat dilakukan, dan dalam banyak kasus sangat dianjurkan, untuk
memastikan bahwa status dan kondisi target konservasi belum berubah ketika proyek tengah dikembangkan dan MCA
tengah dinegosiasikan. Untuk alasan yang jelas, hal ini sering kali sulit, jika tidak mungkin, untuk melaksanakaninspeksi
tanah dan sumber daya yang terletak di laut dan perairan pesisir. Jika waktu yang telah berlalu selama pengembangan dan
negosiasi MCA itu singkat, lokasi proposal MCA jauh, dan penggunaan tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem yang
ditargetkan oleh MCA itu minimal, kunjungan ke lokasi mungkin tidak perlu. Akan tetapi, jika kunjungan lokasi
diinginkan, penentuan waktu kunjungan pada saat pasang rendah akan bermanfaat untuk area intertidal, dan mengakses
area dengan perahu, SCUBA, atau kamera bawah air mungkin diperlukan untuk area subtidal.
Menandatangani Perjanjian Pembelian dan Penjualan: Untuk proyek MCA yang melibatkan pembelian mutlak,
Perjanjian Pembelian dan Penjualan harus ditandatangani baik oleh penjual (pemegang hak) maupun pembeli (lembaga
pemimpin konservasi). Kontinjensi dalam perjanjian harus dilakukan untuk persoalan luar biasa yang terkait dengan
persetujuan korporat/dewan, izin wajib, dan uji tuntas.
Persetujuan Akhir: Beberapa lembaga memerlukan persetujuan akhir yang diberikan oleh perusahaan atau dewan sebelum
finalisasi perjanjian.
Finalisasi Perjanjian: Pengelola proyek lembagapemimpin konservasi harus mengesahkan secara tertulis finalisasi
penjualan atau eksekusi kontrak, di mana pada saat itu eskro (jika ada) dapat ditutup.
Eksekusi Perjanjian Akhir atau Akad: Kesepakatan atau transaksi MCA akhirnya harus difinalisasi dengan
mengeksekusi kontrak atauakad. Masing-masing pihak harus menandatangani dan menerima salinan kontrak atau perjanjian
penjualan. Pada titik ini, dana dan hak atau kontrak harus dialihkan dan akad atau memorandum kontrak harus dicatat atau
diberkas di kantor publik yang tepat. Dinas pemerintah sering kali mengharuskan pihak lain menandatangani dokumen
sebelum tanda tangan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, mungkin ada baiknya atau perlu untuk menyelenggarakan
upacara penandatanganan perjanjian sebagai cara untuk membangun kebanggaan dan pengakuan atas perjanjian di tengahtengah masyarakat. Mengundang tamu khusus dan pejabat berwenang ke upacara tersebut meningkatkan relevansinya,
dapat meningkatkan legitimasi, dan memperkuat komitmen terhadap perjanjian.
Asuransi Hak: Bersamaan dengan finalisasi kesepakatan MCA yang melibatkan pembelian mutlak, polis asuransi yang
menanggung ganti rugi pemegang polis (yaitu pembeli/lembaga pemimpin konservasi) atas kerugian yang dialami karena
hak yang terbukti cacat harus pula diperoleh. Lembaga harus mempertimbangkan untuk mendapatkan polis asuransi untuk
kontrak (seperti sewa guna) yang juga terkait dengan hak properti. Biaya polis asuransi hak harus dibandingkan dengan
biaya kontrak.
Biaya Finalisasi: Terakhir, lembaga pemimpin konservasi mungkin harus membayar biaya dan pajak finalisasi
perjanjian (jika pajak penjualan atau cukai sewa guna, atau pajak lain perlu dibayar), dan mempertimbangkan membeli
asuransi tanggung jawab untuk area itu.
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Fase 4: Implementasi
Fase yang paling krusial dalam proses MCA adalah implementasi – pada saat inilah konservasi aktual tercapai. Semua
fase lain dilaksanakan hanya untuk mengaktifkan fase ini. Setelah MCA dirancang dan ditandatangani dalam Fase 3, fase
implementasi pun dimulai secara resmi. Sementara banyak aktivitas yang dapat dilakukan selama implementasi MCA,
Fase 4 dari Panduan Lapangan MCA mengadakan 13 aktivitas, masing-masingnya merupakana sub-langkah (lihat Tabel
22).

Tabel 22: Daftar Centang Fase 4
Fase 4: Daftar Centang Implementasi
4.1 Administrasi
4.2 Pendanaan
4.3 Penjangkauan
4.4 Mata Pencaharian
4.5 Penegakan
4.6 Penggunaan Publik
4.7 Ilmu Pengetahuan
4.8 Perencanaan
4.9 Pengembangan Masyarakat
4.10 Pemeliharaan
4.11 Pengelolaan Habitat
4.12 Aktivitas Lainnya
4.13 Pengakhiran

Kebutuhan Implementasi
Sering kali ada mispersepsi umum bahwa area di laut dan perairan pesisir tidak perlu digarap dan hanya memerlukan
sedikit pengelolaan aktif. Lembaga konservasi mungkin berasumsi bahwa hanya sedikit waktu, upaya, dan sumber daya
yang akan dibutuhkan untuk proyek MCA setelah semua pihak menandatangani dokumen formal. Sayangnya, bukan
begitu halnya.
Tanah, sumber daya, dan layanan ekosistem terkait dengan laut dan perairan pesisir sering memerlukan jenis
pengelolaan yang serupa halnya dengan area daratan. Karena sifat lingkungannya yang cair, batas yang sulit ditentukan,
hak publik atas air, dan beberapa faktor lainnya, perhatian yang mendalam dan sumber daya yang diperlukan harus
didedikasikan untuk aktivitas implementasi jangka panjang.Fokus spesifik lokasi nyatanya merupakan salah satu
manfaat penting dan nyata yang dapat dibawa oleh lembaga konservasi ke dalam pengelolaan laut dan pesisir, yang
sulit diupayakan oleh badan publik.
Sub-langkah implementasi proyek yang disajikan dalam Panduan Lapangan dirancang untuk mendorong pemikiran tentang
sejumlahtanggung jawab utama dalam pengelolaan jangka panjang. Sub-langkah ini tidak mesti mewakili seluruh atau
jumlah minimum aktivitas pengelolaan yang layak dan dibutuhkan untuk lokasi tertentu — ini harus ditentukan berdasarkan
kasus per kasus. Beberapa lokasi akan memerlukan tingkat aktivitas implementasi jangka panjang yang tinggi sedangkan
lokasi lain akan memerlukan sedikit saja, bila ada.

Sub-langkah Implementasi
Meskipun informasi dalam Fase 4 disajikan sebagai rangkaian dari sub-langkah, namun sebenarnya aktivitas
implementasi nyaris tidak berurutan seperti sub-langkah dalam tiga fase lainnya dari Panduan Lapangan. Beberapa
aktivitas implementasi dapat dilaksanakan langsung dan serentak sedangkan sub-langkah lain dapat dilakukan setelahnya
dan secara berurutan. Meskipun kebutuhan segera dan jangka panjang serta penetapan waktu aktivitas implementasi akan
sangat bersifat spesifik proyek, kami telah berusaha menyajikannya di sini dalamurutan di mana kebutuhan yang paling
umum dan mendesak disajikan pertama dan dalam urutan kemajuan logis, di mana aktivitas sesudahnya mungkin
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mendapatkan manfaat dari aktivitas sebelumnya (lihat Tabel 23). Dalam sub-langkah Fase 4, pewaktuan beberapa
aktivitas spesifik diidentifikasi agar dipertimbangkan oleh praktisi. Namun begitu, apakah, kapan, dan bagaimana
aktivitas ini dan lainnya diimplementasikan dalam suatu proyek MCA tertentu bergantung dari sejumlah variabel spesifik
lokasi yang harus dinilai praktisi secara kasus per kasus. Praktisi harus selalu ingat bahwa peran dan tanggung jawab
lembaga konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan langsung lainnya dapat sangat bervariasi dari satu proyek
ke proyek lainnya dalam hal implementasi MCA. Sub-langkah 3.3 mestinya membantuk praktisi menentukan lembaga
mana yang bertanggung jawab atas unsur implementasi tertentu.

Tabel 23: Penetapan Waktu Aktivitas Implementasi
Kerangka Waktu
Aktivitas Implementasi
4.1 Administrasi
4.2 Penjangkauan

Menengah
(bulan7-12)




Sedang
berlangsung

4.4 Mata Pencaharian




4.5 Pemantauan &Penegakan
Kepatuhan













4.7 Penggunaan Publik
4.8 Pengelolaan Habitat
4.9 Perencanaan
4.10 Pengembangan Masyarakat
4.11 Pemeliharaan
4.12 Aktivitas Lainnya
4.13 Pengakhiran

Pengakhiran







4.6 Ilmu Pengetahuan

Tahunanatau
Dwi-tahunan






4.3 Pendanaan

4.1

Segera
(bulan 1-6)















Akan ditentukan



ADMINISTRASI
Sebelumnya dalam Panduan Lapangan, LSM dan perusahaan lokal sering kali diidentifikasi sebagai pelaksana MCA terbaik
karenakomitmen jangka panjang mereka terhadap masyarakat tertentu. Kendati hal ini benar, LSM dan perusahaan lokal
sering kali berukuran kecil dengan sedikit kapasitas atau keinginan untuk berurusan dengan aktivitas administratif yang
berbelit-belit. Ketika lembaga tingkat nasional dan/atau global (termasuk penyandang dana) berkolaborasi dengan lembaga
tingkat lokal, potensi keengganan terhadap tugas administratif ini harus dipertimbangkan. Terlepas dari apakah karena
persyaratan pemegang hak, penyandang dana, atau mitra lain, proyek MCA jangka panjang sering kali disertai dengan
persyaratan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan akuntasi rutin. Seluruh pihak dalam MCA harus mengetahui dan
menerima tanggung jawab ini sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (tujuan konservasi),
sementara mencoba meminimalkan persyaratannya dan sebisa mungkin menjadikannya penuh tujuan.
Dalam hal administrasi jangka panjang MCA, praktik terbaik menentukan bahwa yang disarankan untuk dipertimbangkan
mungkin adalah memisahkan antara aktivitas tertentu antara satu atau lebih LSM lokal dengan satu atau lebih perusahaan
lokal. Dalam beberapa kasus, LSM lokal pemimpin mungkin harus mengupayakan peluang kemitraan dengan perusahaan
lokal. Dalam kasus lain, perusahaan lokal pemimpin mungkin harus membantu membentuk LSM lokaljika memang belum
ada. Apa pun itu, MCA saat ini telah memperlihatkan bahwa di mana LSM lokal melakukan aktivitas spesifik konservasi
(seperti penjangkauan, ilmu pengetahuan, penegakan, pengelolaan habitat, dan pemeliharaan) sementara perusahaan lokal
melakukan aktivitas yang lebih terkait dengan perdagangan (seperti mata pencaharian, penggunaan publik, pengembangan
masyarakat, dan pendanaan) terdapat kesuksesan yang lebih dini dan lebih besar.
Secara umum, aktivitas administrasi yang terkait dengan MCA adalah serupa dengan proyek konservasi lainnya, termasuk
logistik, komunikasi, perjalanan, personalia dan pelaporan. Sekalipun perencanaan dan pendanaan/penganggaran sering
dianggap sebagai fungsi administratif, itu semuanya ditangani secara terpisah dalam Panduan Lapangan MCA karena
signifikansi relatifnya dalam menentukan keberhasilan proyek. Di luar tindakan normal administratif proyek, aktivitas
tertentu yang terkait dengan MCA adalah seperti yang diidentifikasi di bawah ini.
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Aktivitas Segera (bulan 1-6): Segera setelah menandatangani MCA, lembaga pemimpin konservasi, apakah
pelaksana atau bukan, harus melaksanakan tindakan administratif berikut ini:
• Memastikan bahwa perwakilan lembagapemimpin konservasi bertanggung jawab dalam mengawasi MCA; orang
ini mungkin akan menjadi pemimpin tim keterlibatan.
• Memastikan bahwa seluruh penanda tangan MCA memiliki salinan final dari pengaturan kontrak.
• Jika perlu rekrut orang yang memenuhi syarat dan berdedikasi untuk melaksanakan pembangunan kapasitas agar
para penanda tangan MCA dapat memenuhi komitmen mereka.
Aktivitas Tahunan:
• Paling lambat, setelah 12 bulan implementasi (dan setelah itu minimal setiap tahun), umpan balik dan pelaporan
pelaksana kepada pemangku kepentingan dan penyandang dana disarankan.
• Pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, penyandang dana, dan badan sewa guna (jika ada), mungkin
mengharuskan atau menginginkan laporan kemajuan berkala dan persetujuan untuk tindakan mendatang yang
tidak secara eksplisit diidentifikasi dalam syarat dan ketentuan MCA.
• Perubahan kontrak mungkin diperlukan setelah periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya – dalam tahun
pertama hingga kelima untuk MCA jangka pendek atau setelah tahun kelima untuk MCA jangka panjang.
Informasi pemantauan harus disertakan dalam proses renegosiasi dan perbaikan strategi untuk pengelolaan
konservasi, penyampaian manfaat, dan komunikasi.
Mengakhiri Aktivitas:
• Pada akhir periode proyek, pembaruan, perpanjangan, atau penghentian kontrak sering kali membutuhkan
waktu dan keahlian untuk penyiapan dokumen, pelaporan, negosiasi ulang, dan pembagian aset (lihat Sublangkah 4.13).

4.2

PENJANGKAUAN
Aktivitas penjangkauan yang dilakukan untuk proyek MCA adalah sangat krusial dilakukan sebelum dan selama
implementasi proyek, khususnya di area di mana proyek memberikan preseden baru, kontroversial, atau yang melibatkan
komunitas lokal. Penjangkauan juga mungkin merupakan suatu aktivitas implementasi yang harus dilakukan pada
beberapa level meskipun tidak ada aktivitas lain (seperti ilmu pengetahuan, pengelolaan habitat, pemeliharaan, rekreasi,
atau penegakan) yang sedang dilaksanakan. Penjangkauan yang metodis dan terus-menerus menyangkut tujuan konservasi,
komitmen pemegang hak, insentif ekonomi, kemajuan proyek, dan pelanggaran harus selalu ada dalam pikiran dan
tindakan pelaksana MCA.
Upaya penjangkauan aktif dapat:
• Mendidik pemangku kepentingan tentang persoalan terkait dengan lokasi, organisasi, dan perlindungan laut;
• Mendorong pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran dan masalah yang terpantau saat berada di
lokasi;
• Mendapatkan dukungan pemangku kepentingan dan pendanaan untuk proyek individual dan upaya organisasi;
• Merekrut relawan untuk pemeliharaan lokasi, ilmu pengetahuan, dan aktivitas habitat; serta
• Mengurangi dampak dari aktivitas pemangku kepentingan.
Sementara praktisi harus mempertimbangkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan sebagai kesempatan
untuk penjangkauan proyek dan komunikasi, sarana penjangkauan spesifik meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Petugas hubungan masyarakat dan penjangkauan, dengan atau tanpa kantor yang berbasis di dalam masyarakat;
• Situs web Internet spesifik proyek dan/atau informasi proyek pada situs web lain;
• Brosur dan laporan spesifik proyek;
• Salinan keras dan/atau nawala email;
• Artikel surat kabar dan majalah;
• Papan informasi/tanda dalam masyarakat, beserta batas-batas proyek, dalam lokasi proyek;
• Program sekolah dan/atau program pendidikan di luar sistem sekolah; dan
• Rapat kelompok kecil dan/atau masyarakat yang terjadwal dan/atau ad-hoc rutin saling berhadapan
Di samping menjaga komunikasi yang konsisten dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya,
pelaksana akan mendapatkan manfaat dari penjangkauan yang dilakukan hingga kepada pemangku kepentingan tidak
langsung, seperti badan pemerintah, organisasi lain, tetangga, politikus, dan publik, untuk menginformasikan dan
melibatkan mereka selama perencanaan dan implementasi.
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Aktivitas Segera (bulan 1-6):
• Sementara seluruh lembaga konservasi yang berpartisipasi dan pemangku kepentingan langsung harus sudah
memahami proyek MCA segera setelah MCA tersebut ditandatangani, lembaga pemimpin konservasi (apakah
pelaksana atau bukan) harus memverifikasi sekali lagi bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek setuju
sepenuhnya dan memahami hasil yang diinginkan dan kewajiban dari proyek.
• Pelaksana juga harus segera memastikan bahwa semua pemangku kepentingan tidak langsung lainnya
mengetahui tentang MCA, yang mencakup komitmen, peran, dan tanggung jawab yang relevan.
• Pelaksana harus menetapkan dan memublikasikan jadwal aktivitas penjangkauan, termasuk penentuan waktu,
lokasi, dan peserta.
Aktivitas yang Sedang Berlangsung: Sebagai sarana untuk memperkuat kesinambungan MCA dalam jangka
panjang, para pelaksana harus melaksanakan aktivitas penjangkauan berikut ini kepada semua pemangku
kepentingan selama pelaksanaan MCA:
• Mendorong pemahaman tentang keuntungan langsung yang diberikan oleh MCA, seperti nilai finansial
dan nilai dalam bentuk barang darimanfaat itu sendiri, akses ke aliran manfaat andal yang tidak terikat pada
pasar luar, dan akses ke bantuan teknis dan layanan publik melalui hubungan dengan organisasi pemimpin
konservasi dan mitra lainnya.
• Mendorong pengakuan terhadap manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari konservasi sumber
daya, seperti layanan ekosistem dari sumber daya yang dikonservasi, terhindarnya dari dampak sosial negatif
yang sering terkait dengan penggunaan sumber daya yang merusak (seperti hilangnya nilai-nilaitradisional,
kecanduan alkohol, penyebaran penyakit, dan lain-lain) dan perlindungan nilai budaya dan keagamaan yang
terkait dengan dasar sumber daya yang sehat.
• Mendorong penghayatan keanekaragaman hayati sebagai sebuah nilai (mis., membangun kebanggaan).

Masyarakat Lokal
Melakukan penjangkauan ke masyarakat lokal (termasuk pemilik tanah dan penyewa yang berdekatan, serta pemilik tanah
di garis batas perairan)secara terus-menerus dan rutin adalah sangat krusial demi keberhasilan jangka panjang sebagian
besar MCA; khususnya dengan MCA yangterdapat di dalam jarak fungsional secara ekologis ke garis pantai dan yang
terkait erat dengan masyarakat melalui sarana sosial, budaya dan ekonomi. Aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal
mungkin berdampak pada proyek MCA, yang biasanya terdapat di dasar batas perairan, di bawah garis pasang tinggi di
sepanjang area pesisir. Struktur dan aktivitas tetangga, seperti tebang habis, membakar, mendinamit, pendindingan dan
pengembangan garis pantai, dermaga rekreasi, penaburan bahan kimia pada rumput, sistem septik, dapat membahayakan
keberhasilan proyek MCA. Menyediakan informasi dan praktik pengelolaan terbaik kepada masyarakat lokal50 serta
pendanaan untuk proyek perbaikan garis pantai melahirkan itikad baik dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan
proyek.
Aktivitas Segera (bulan 1-6):
• Sesegera mungkin setelah MCA ditandatangani, pelaksana harus, jika memungkinkan dan belum dilakukan,
mengidentifikasi jawara masyarakat untuk proyek tersebut. Peran orang ini dapat berkisar dari perantara resmi
masyarakat dengan proyek MCA hingga pembangunan konsensus informal di antara kelompok masyarakat dan
mengedepankan MCA di tengah-tengah pemangku kepentingan lokal.

Badan Pemerintah
Pelaksana dapat menggunakan status baru mereka sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tertentu
untuk mendapatkankursi di meja negosiasi ketika dinas pemerintah merumuskan keputusan yang akan memengaruhi
lokasi MCA atau lingkungan laut secara luas. Ketika organisasi konservasi adalah pelaksana, mereka dapat menggunakan
kesempatan ini untuk mengusulkan pendekatan seperti perencanaan ketahanan, penilaian ekoregional, perencanaan ruang
laut, dan pengelolaan berbasis ekosistem. Organisasi juga dapat menggunakan lokasi mereka di antaranya sebagai studi
kasus manajemen berbasis area yang efektif, teknik restorasi baru, penemuan ilmiah, dan penggunaan publik yang
kompatibel.

50

Misalnya, lihat Alat Bantu Pendidikan Pemilik Tanah Garis Pantai Negara Bagian Washington di:
http://www.psparchives.com/publications/our_work/science/shoreline_guidebook06.pdf
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Lembaga Konservasi
Lembaga konservasi lain mungkin tertarik untuk mengetahui bagaimana mereka dapat menerapkan strategi MCA yang
serupa di perairan laut dan pesisir. Ketika praktisi menjalin MCA, mereka berada dalam posisi unik untuk melakukan
penjangkauan ke lembaga konservasi lain sebagai sarana mencapai konservasi yang lebih luas dan juga memperkuat MCA
sebagai strategi yang dipahami secara luas dan diterapkan secara komprehensif. Ketika lembaga konservasi tambahan
menggunakan MCA, keseluruhan penerimaan dan keberhasilan strategi ini akan membaik. Namun, harap diketahuibahwa
tidak semua lembaga konservasi memahami, menerima, dan/atau menyetujui MCA. Dengan demikian, praktisi harus
melakukan pendekatan terhadap lembaga konservasi lain yang secara strategis dan ideal memahami posisi mereka sebelum
keterlibatan.

Politikus
Bekerja di lingkungan laut dan pesisir bisa sangat kontroversial akibat besarnya jumlah pemangku kepentingan,
kerangka kerja pengelolaan yang kompleks, serta sifat lingkungannya yang tidak tetap. Karena itu, pelaksana MCA
mungkin terpengaruh oleh kontroversi yang ditangani melalui pengambilan keputusan politik. Dengan demikian,
pelaksana mungkin tidak hanya mendapatkan manfaat dari pemahaman tentang iklim politik yang terkait dengan
pekerjaan tersebut di lokasi yang relevan, mereka juga mungkin mendapatkan manfaat dari penjangkauan secara
aktif,yang dilakukan politikus lokal, negara bagian, dan federal untuk mendidik mereka tentang proyek konservasi
perairan. Namun, ketika bekerja sama dengan politikus, lembaga konservasi nirlaba harus memahami dan mengikuti
semua panduan yang berlaku terkait dengan pelobian.

Pengguna Publik
Pengguna publik di dalam dan sekitar lokasi MCA bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Agar menjadi berkah, mungkin
dibutuhkan semacam penjangkauan aktif. Tanda-tanda informasi yang diletakkan pada atau di dekat lokasi merupakan
pendekatan pasif yang sering digunakan di area dilindungi yangterbuka untuk publik. Akan tetapi, efektivitas pendekatan
ini dipertanyakan, karena warga masyarakat sering tidak punya waktu atau keinginan untuk menjeda aktivitas mereka dan
mendidik diri mereka tentang dampak yang mungkin mereka timbulkan. Oleh sebab itu, pelaksana MCA harus
mempertimbangkan apakah pendekatan aktif untuk penjangkauan publik merupakan sarana yang efektif biaya guna
mencapai sasaran konservasi mereka.

4.3

PENDANAAN
Ide awal tentang biaya proyek dan sumber pendanaan harus diidentifikasi oleh praktisi selama Sub-langkah 1.7. Sebagian
besar MCA akan mendapatkan manfaat dari sumber pendanaan berkelanjutan jangka panjang yang andal. Kendati
sejumlah proyek yang ada saat ini telah menetapkan pemberian dana yang besar di mana pendapatan yang dihasilkan dari
bunga dibayarkan untuk implementasi MCA, hal ini acap kali bukan merupakan opsi yang layak untuk semua proyek dan
sering kali tidak menutupi seluruh biaya implementais. Namun terdapat contoh-contoh di mana operasi wisata ekologi dan
budidaya laut tingkat lokasi sepenuhnya mendanai proyek MCA melaui pembayaran terus-menerus oleh konsumen.
Sementara seluruh proyek MCA mungkin tidak dapat mengimplementasikan secara tepat model-model ini, konsep tentang
pembayaran terus-menerus oleh konsumen yang membutuhkan atau menginginkan lingkungan laut dan pesisir yang
sehatuntuk menjalankan aktivitas mereka harus dipertimbangkan oleh pelaksana MCA sebagai sumber pendapatan proyek
potensial.
Aktivitas Segera (bulan 1-6): Sebelum secara formal menandatangani pengaturan kontrak dan meluncurkan proyek
MCA,lembaga pemimpin konservasi harus sudah mendapatkan pendanaan yang memadai untuk minimal beberapa tahun
pertama dari implementasi proyek, termasuk insentif ekonomi untuk lima tahun pertama. Jika pendanaan awal ini belum
didapatkan, maka ini harus menjadi salah satu aktivitas pertama untuk diselesaikan. Dengan adanya pendanaan awal ini,
pelaksana dapat meluncurkan aspek dasar proyek.
Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Dalam waktu 7-12 bulan sejak awal aktivitas implementasi proyek MCA, jika pendanaan jangka panjang belum
diperoleh dan perjanjian tampaknya berjalan baik, pelaksana harus mulai mengembangkan strategi untuk
mendapatkan pendanaan jangka panjang. Pelaksana MCA dapat mengembangkan rencana pendanaan terperinci
dan jangka panjang dengan mempertimbangkan minimal tiga skenario pendanaan berbeda (status quo, minimal,
dan optimal) untuk kategori pengeluaran yang terkait dengan masing-masing tindakan implementasi. Sumber
pendanaan kemudian dapat dieksplorasi untuk masing-masing tindakan, masing-masing kelompok tindakan, atau
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untuk program pengelolaan secara total. Pelaksana MCA harus kreatif dalam mengembangkan sumber pendanaan
yang berkesinambungan dengan mengombinasikan opsi-opsi guna memenuhi kebutuhan total yang berulang. Ide
pendanaan diidentifikasi di bawah ini.
•
Membentuk dana amanah dalam jumlah besar di mana biaya MCA ditanggung dari imbal hasil atas modal
donasi.
Opsi ini adalah cara yang paling langsung dan stabil.
•
Mengendalikan pembayaran layanan ekosistem (mis., pemisahan karbon, perlindungan batas perairan).
•
Meyakinkan perusahaan untuk menanggung biaya yang berulang sebagai pengimbang (mis., sebagai
kompensasi bagi masyarakat dunia atas kerusakan yang mereka lakukan di tempat lain).
•
Menemukan produk yang dapat diproduksi oleh pemangku kepentingan lokal, di mana perusahaan
bersedia membayar harga premium produksi berkelanjutan atau lestari dengan mematuhi MCA.
•
Membantu komunitas mengembangkan dan memasarkan produk yang memberikan manfaat berkelanjutan,
tapi yang sebagian rantai pemasarannya dikelola oleh lembaga pemimpin konservasi sehingga manfaat itu
tetap bergantung pada pemenuhan ketentuan MCA.
•
Berikan dukungan terbuka untuk penciptaan penghasilan sebagai imbalan atas komitmen jangka panjang untuk
menggunakan penghasilan itu guna menutupibiaya MCA.
Aktivitas yang Sedang Berlangsung:
• Sementara permulaan strategi pendanaan disarankan untuk bulan 7-12, penggalangan dana kemungkinan akan
menjadi aktivitas terus-menerus di sepanjang masa MCA. Dana satu kali dari donatur dan badan penyandang dana
mungkin menjadi tersedia, sumber pendapatan baru mungkin akan hadir, dan sumber pendanaan yang sebelumnya
dianggap andal mungkin berkurang atau hilang sama sekali – semua kejadian ini akan mengharuskan pelaksana
proyek untuk mengevaluasiulang, menyesuaikan, dan secara terus-menerus mengupayakan strategi pendanaan
mereka.

4.4

MATA PENCAHARIAN
Aktivitas mata pencaharian terkait MCA biasanya berbasis komunitas dan meliputi lapangan kerja dan kesempatan
penghasilan yang tepat secara budaya, layak secara keuangan, dan yang kelayakannya dijamin dengan penggunaan sumber
daya alam yang berkelanjutan. Aktivitas mata pencaharian yang terkait dengan MCA harus dipusatkan pada upaya yang
mengedepankan ekosistem laut dan pesisir yang sehat. Ketika proyek MCA menerima keterlibatan masyarakat lokal,
pelaksana harus berupaya memaksimalkan pembukaan lapangan kerja langsung dan tak langsung serta kesempatan
mendapatkan penghasilan untuk membantu menggantikan dan/atau meminimalkan aktivitas yang merusak. Input ekonomi
lokal ini membantu memperkuat kesinambungan jangka panjang MCA. Ketika merencanakan dan melakukan aktivitas
mata pencaharian, praktisi harus mempertimbangkan untuk bermitra dengan lembaga yang memiliki pengalaman dan
spesialisasi dalam usaha tersebut. Praktisi juga harus mencari informasi tambahan melalui berbagai sumber daya yang ada
dengan berfokus semata pada mata pencaharian.51
Kemungkinan mata pencaharian meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Pekerjaan yang mengalir langsung dari proyek MCA dan/atau tergantung pada sumber daya yang dilestarikan,
seperti posisi untuk penjaga, ahli biologi, pemandu, dan teknisi lapangan.
• Kesempatan penghasilan yang terkait dengan MCA, terutama yang muncul dari sumber daya yang
dilestarikan, seperti produk laut yang berkelanjutan (dari budidaya laut dan/atau pemanenan tumbuhan
liar) serta wisata ekologi.
• Pekerjaan yang tidak langsung terkait dengan MCA, seperti kesempatan baru di sekolah lokal, fasilitas
kesehatan, fasilitasi masyarakat, dan pemerintah yang berkembang karena standar hidup dan aktivitas bisnis
yang berkelanjutan telah mengalami perbaikan.
Untuk tujuan perencanaan, membayangkan tentang berbagai kemungkinan mata pencaharian yang masuk ke dalam salah
satu dari tiga kelompok khas ini bisa membantu: 1) mata pencaharian alternatif; 2) mata pencaharian pelengkap; dan 3)
mata pencaharian baru. Mata pencaharian alternatif kerap dimaksudkan untuk menggantikan aktivitas penghasil
pendapatan yang merusak, tidak lestari, dan/atau ilegal. Ini mungkin merupakan tujuan utamadari proyek MCA jika,
sebagai contoh, penangkapan ikan tidak lestari adalah ancaman dominan terhadap target konservasi. Namun begitu,
praktisi harus sangat berhati-hati dalam menganggap bahwa orang lokal tidak akan melanjutkan aktivitas yang
dimaksudkan untuk digantikan denganmata pencaharian alternatif. Ketika aktivitas merusak/tidak lestari/ilegal berlanjut
dan mata pencaharian alternatif juga diupayakan, mata pencaharian alternatif sebenarnya menjadi mata pencaharian
pelengkap – kesempatan lapangan kerja yang memperbesar, alih-alih menggantikan, kesempatan yang ada. Proyek MCA
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dapat mengunakan mata pencaharian pelengkap secara strategis (untuk mengurangi atau mengalihkan aktivitas
berbahaya) ketika diketahui seperti itu dan tidak disalahartikan sebagai meminimalisasi ancaman utama
sepenuhnyaterhadap target konservasi. Akhirnya, mata pencaharian yang baru dimaksudkan untuk membuka lapangan
kerja dan menyediakan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat atau kelompok-kelompok yang
sebelumnya menganggur. Mata pencaharian baru dapat membawa kemakmuran ekonomi bagi masyarakat dan
meningkatkan standar hidup, sehingga berpotensi menghilangkan pendorong yang mendasari terjadinya degradasi sumbe
daya.
Mata pencaharian alternatif, pelengkap dan/atau baru sering kali merupakan bagian penting dari banyak proyek MCA
terkait dengan penangkapan ikan. Sebagaimana yang disebutkan di atas, upaya-upaya ini perlu direncanakan,
diimplementasikan, dan dipantau secara saksama karena jika tidak upaya mata pencaharian baginelayan ini akan gagal
dan/atau para nelayan akan kembali menangkap ikan sebagaimana yang selalu mereka lakukan sebelumnya.
Mengembangkan program bantuan transisiuntuk membantu memecah siklus mantan nelayan yang kembali melaut
karena gagalnya investasi atau usaha baru kemungkinan akan meningkatkan upaya mata pencaharian. Pejabat lokal
pada akhirnya akan memiliki masalah politis jika penangkapan ikan menurun danpengangguran meningkat. Karena itu,
politisi terkadang menentang akuisisi perikanan. Untuk menangani hal ini (di antara persoalan lainnya), kini ada
pendekatan yang relatif baru terhadap mata pencaharian nelayan – dengan bekerja sama adengan nelayan untuk
membentuk koperasi, membangun kapasitas dalam koperasi, mendirikan pasar untuk ikan yang ditangkap secara
lestari, dan membentuk bank izin dan penampungan risiko untuk anggota koperasi. Upaya terakhir ini merupakan
investasi signifikan dan komitmen serta kemitraan sejati jangka panjang atas nama lembaga konservasi dan nelayan.
Aktivitas Segera (bulan 1-6):
• Jabatan pada proyek yang dapat direkrut secara lokal harus segera diidentifikasi, diiklankan, dan diisi, jika
memungkinkan. Kesempatan lapangan kerja langsung ini akan membantu melibatkan masyarakat lokal dan
mengomunikasikan berbagai komponen proyek ke masyarakat lokal.
•

Kesempatan mata pencaharian awal, spesifik non-proyek yang lebih lanjut melibatkan warga masyarakat lokal
dan memulai investasi dalam tujuan proyek harus diidentifikasi dan diluncurkan.

Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Jika penilaian kebutuhan atau analisis serupa terkait dengan pengembangan dan mata pencaharian masyarakat
belum diselesaikan (sebagai bagian dari analisis kelayakan), analisis yang lebih tajam kali ini mungkin membantu
memastikan proyek menargetkan kesempatan mata pencaharian yang tepat pada waktu yang tepat selama masa
MCA.
Aktivitas yang Sedang Berlangsung:
• Dalam sebagian besar kasus, mata pencaharian bukan merupakan usaha satu kali yang hanya membutuhkan
aktivitas mulai awal. Mata pencaharian spesifik proyek biasanya akan membutuhkan pengawasan dan panduan
konstan, sementara mata pencaharian alternatif/pelengkap berbasis masyarakat mungkin membutuhkan
pembangunan kapasitas yang berkelanjutan, pembentukan dan akses pasar, serta pemantauan. Rencana jangka
panjang dapat membantu mengidentifikasi lingkup, staf, pewaktuan, dan kebutuhan pendanaan terkait dengan
mata pencaharian.

4.5

PEMANTAUAN DAN PENEGAKAN KEPATUHAN
Lembaga konservasi, pemegang hak dan pemangku kepentingan langsung lainnya harus sudah membicarakan secara
menyeluruh dan menyepakati persoalan dan proses pemantauan dan penegakan kepatuhan selama Sub-langkah 3.8.
Fase implementasi MCA akan menunjukkan seberapa baik fungsi mekanisme yang telah disepakati tersebut dan
bagaimana itu perlu disesuaikan seiring waktu untuk memperhitungkan kondisi yang tidak terduga.
Beberapa pengamat mencatat bahwa pemberlakuan terkenal sulit, khususnya dalam latar dengan kapasitas lembaga hukum
dan pemerintah yang lemah, dan karena itu menjadi hambatan besar bagi MCA. Jelas, pemberlakuan merupakan tantangan
dan mungkin memerlukan investasi yang besar. Namun, dua hal menunjukkan bahwa hal itu tidak merongrong MCA
sebagai alat konservasi. Pertama, persyaratan pemberlakuan menghadirkan target yang siap untuk investasi ekonomi yang
langsung memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan lokal dalam bentuk pelatihandan pembukaan lapangan kerja.
Kedua, sebanyak apa pun tantangan yang dihadirkan pemberlakuan ini, tidak ada alat konservasi lain yang menghapus
kebutuhan akan pemantauan dan penegakan kepatuhan. Jelaslah, dengan adanya insentif positif untuk berpartisipasi dalam
konservasi yang difasilitasi oleh MCA, ada alasan untuk meyakini bahwa dalam banyak situasi, pemberlakuan mungkin
lebih mudah, lebih murah, dan lebih tidak konfrontatif pada MCA dibandingkan dengan menggunakan alat lain.
Konsep penegakan mandiri yang ideal (di mana pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab
terhadap batasan pemantauan dan penegakan kepatuhan pada diri mereka sendiri), namun hal ini sering kali tidak
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realistik untuk proyek MCA (atau untuk jenis proyek konservasi laut dan pesisir lainnya). Pengaturan tukang guling
(quid pro quo) dari MCA yang terstruktur secara tepat merupakan mekanisme penegakan mandiri bawaan teoretis, tapi
MCA yang ada saat ini banyak yang gagal menyertakan pengaturan quid pro quo. Pada saat lain, ketika MCA mencakup
tukar guling (quid pro quo), lembaga konservasi sering kali ragu-ragu untuk menegakkannya. Membuat syarat dan
ketentuan ini menjadi eksplisit dan benar-benar menggunakannya kemungkinan akan meningkatkan skenario penegakan
tapi mungkin tidak pernah meniadakan kebutuhan untuk pengawasan hingga tingkatan tertentu. Pemantauan dan
penegakan kepatuhan mungkin akan selalu dibutuhkan dalam beberapa cara, terkadang membutuhkan upaya sangat
besar.
Patroli pemantauan dan penegakan kepatuhan dapat didukung atau dilaksanakan oleh berbagai lembaga tergantung pada
sifat perjanjian, meliputi pengelola MPA pemerintah, polisi dan militer distrik, keamanan lokal, LSM, perusahaan swasta,
dan warga/kelompok masyarakat lokal. Pemantauan dan penegakan kepatuhan yang sukses akan membutuhkan pelatihan,
pembangunan kapasitas, dan pengawasan pelaksana guna memastikan diselesaikannya aktivitas sebagaimana dibutuhkan.
Keterlibatan polisi dan militer mungkin membutuhkan insentif tambahan dari pelaksana MCA, seperti perumahan,
pasokan makanan, bahan bakar, perahu, dan staf dukungan.

Kebutuhan Penegakan
Jumlah dan jenis pemberlakuan yang dibutuhkan untuk segala proyek MCA tergantung pada beberapa faktor, seperti:
• Properti yang terbengkalai: Apakah kapal dan peralatan menangkap ikan sering terbengkalai di area itu?
• Sedimen yang terkontaminasi: Adakah aktivitas pembersihan yang tengah berlangsung atau pemeliharaan
jangka panjang yang melibatkan sedimen terkontaminasi yang disebabkan oleh penerima sewa guna
sebelumnya, pemilik, atau pemilik tanah dan pemegang sewa guna terdekat?
• Kejahatan: Apakah area sekitar memiliki sejarah kejahatan, vandalisme, atau kenakalan remaja?
• Pembuangan sampah: Adakah sejarah atau kemungkinan bahwa sampah akan sengaja dan sering dibuang di lokasi?
• Pelanggaran: Apakah penggunaan di sekitar berkemungkinan meluas ke batas lokasi?
• Tanah, sumber daya, dan layanan ekosistem yang ditargetkan untuk konservasi: Apakah bersifat sensitif dan
bernilai secara ekonomis?
• Penghuni kapal*: Apakah lokasi itu merupakan pantai atau teluk yang dilindungi di mana pemilik perahu
menambatkan jangkar untuk waktu lama?
• Polusi dan kontaminasi: Adakah kapal yang sering melintas atau fasilitas industri, buangan, dan aliran
permukaan batas perairan di dekatnya yang mungkin melanggar hukum polusi negara bagian dan federal,
masuk tanpa izin (trespass), atau menyebabkan kerusakan pada lokasi?
• Penggunaan publik: Adakah potensi konflik pengguna atau kemerosotan sumber daya?
• Struktur dan peralatan: Adakah struktur dan peralatan bernilai dan sensitif yang tertinggal di lokasi untuk tujuan
proyek?
• Syarat dan ketentuan MCA: Mungkinkah ada pelanggaran oleh pihak lain?
*Penghuni kapal: Yang perlu diperhatikan adalah penghuni kapal. Penghuni kapal digambarkan minimal dalam dua cara
yang sangat berbeda dalam latar berbeda (sering kali berbasiskan negara): 1) Di beberapa negara, kehidupan di atas kapal
dipandang sebagai operasi komersial yang relatif mahal yang melayani wisatawan selam SCUBA berpendapatan
menengah hingga tinggi; dan 2) di negara lain, kehidupan di atas kapal sering kali (tapi tidak selalu) dipandang sebagai
rumah apung pribadi yang relatif tidak mahal di mana didiami dan ditinggali oleh penghuna berpendapatan menengah
hingga rendah. Penghuni kapal terkait selam SCUBA umumnya dipandang positif dan dianggap sebagai sumber
kontribusi potensial untuk pendanaan berkelanjutan bagi sejumlah MCA. Penghuni kapal terkait rumah pribadi umumnya
tidak disukai dan dianggap sebagai sumber kontribusi potensial untuk polusi, limbah, dan bahaya. Apa pun itu,
penambatan lepas pantai dari penghuni kapal umumnya terjadi di lokasi yang dilindungi, seperti pantai dan teluk. Terlepas
apakah hidup di perahu dan aktivitas terkait (seperti pembuangan limbah) itu legal atau tidak bergantung pada hukum
lokal, negara bagian, dan federal serta apakah ada izin dari pelaksana MCA.
Ketika hidup di kapal atau aktivitas terkait adalah ilegal, maka hukum yang relevan sering kali sulit untuk ditegakkan
karena beberapa alasan:
• Membuktikan seseorang tinggal di atas kapal atau rumah perahu bisa menjadi hal yang sulit;
• Penghuni biasanya transit tanpa memiliki alamat tetap;
• Nama penghuni sering tidak dikenal; dan
• Penghuni bisa dengan cepat pindah lokasi bila diperlukan.
Masalah umum yang terkait dengan penghuni kapal mencakup, di antaranya, polusi yang terlokalisasi dan kemerosotan
sumber daya, bangunan yang tidak enak dipandang mata, konflik pengguna, dan kebakaran di kapal. Akan tetapi,
penghuni kapal yang legal, bertanggung jawab, dan bereputasi, yang dengan sukarela berkolaborasi dengan pelaksana
sebenarnya dapat membantu memantau lokasi dan melaporkan masalah ataupelanggaran. Pelaksana MCA harus
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mengevaluasi potensi penghuni kapal di lokasi mereka dan pro-kontra dari berkolaborasi secara aktif dengan salah satu
penghuni kapal atau lebih untuk bertindak sebagai pengemban tugas relawan di lokasi.

Unsur Penegakan
Sementara penegakan dapat direncanakan dan dikelola dalam beberapa cara, Panduan Lapangan MCA mengenali empat
unsur khas dari penegakan: 1) pencegahan; 2) deteksi; 3) patroli; dan 4) reaksi.
Membuat Jera Pelaku Pelanggaran
Dengan mengedepankan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan MCA dan memberi unsur jera untuk aktivitas ilegal
lainnya, praktisi mungkin dapat secara proaktif meniadakan dan/atau meminimalkan kebutuhan untuk tiga unsur
penegakan lainnya. Sementara peniadaan sepenuhnya dari tiga unsur lainnya mungkin tidak pernah dimungkinkan atau
diinginkan, upaya pencegahan aktif dapat mengurangi waktu, biaya, dan upaya terkait dengan aktivitas tersebut. Berbagai
bentuk pencegahan pada akhirnya dapat dicapai melalui hampir seluruh aktivitas proyek yang berfungsi membentuk dan
menjaga hubungan baik dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan lainnya, tapi aktivitas spesifik dapat dirancang
untuk tujuan pencegahan, termasuk tapi tidak terbatas pada:
• Menciptakan dan menjaga hubungan yang baik dan komunikasi terbuka dengan pemegang hak, pemangku
kepentingan lainnya melalui rapat terjadwal yang sering dan rutin, khususnya dengan pemimpin dan warga
masyarakat;
• Menetapkan strategi penjangkauan yang aktif dan terus-menerus (lihat Sub-langkah 4.4), yang antara lain
meliputi deskripsi eksplisit dari komitmen konservasi, insentif ekonomi, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan
yang termuat dalam MCA;
• Menetapkan insentif ekonomi yang tepat untuk pelaksanaan/kinerja (termasuk, kebutuhan pelaporan mandiri) dan
sanksi untuk ingkar janji (nonperformance) menurut syarat dan ketentuan MCA;
• Menempelkan tanda informasi dan garis batas demarkasi MCA;
• Menjaga kehadiran yang konsisten di lapangan oleh staf proyek MCA, termasuk pemantau di atas kapal,
polisi, penjaga, petugas keamanan, anggota masyarakat, dan relawan;
• Mengundang warga masyarakat untuk bergabung dalam aktivitas proyek, termasuk aktivitas riset dan patroli; dan
• Melakukan kontak langsung dengan publik di lapangan oleh staf proyek MCA, polisi, penjaga, petugas
keamanan, warga masyarakat dan relawan.
Mendeteksi Pelanggaran
Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan MCA dan aktivitas ilegal lainnya dapat dicapai melalui sarana
langsung dan lebih tidak langsung. Secara tidak langsung, pelanggaran sering kali dapat dideteksi melalui pengamatan
biasa yang dilaporkan oleh staf proyek, warga masyarakat, dan pengguna rekreasi. Pemantauan biologis dapat juga
mengidentifikasi perubahan dan dampak terhadap sumber daya alam dan fisikdalam area MCA yang mengindikasikan
bahwa pelanggaran sedang terjadi dan tindak lanjut diperlukan. Sarana yang lebih langsung dalam mendeteksi pelanggaran
mencakup pembuatan pos pengintaian atau mekanisme pemantauan aktif lainnya seperti sistem radar. Pos terdepan dan
sistem radar mungkin, atau mungkin tidak, dikawal oleh staf penegakan resmi, tapi dapat digunakan untuk
mengidentifikasi dan melacak aktivitas yang terjadi di dalam area MCA.
Area Patroli
Kendati koordinasi dan kerja sama dengan pejabat pemerintah dan personel penegakan hukum sering disarankan untuk
proyek MCA begitu patroli aktif dimulai, koordinasi dan kerja sama yang sangat erat dengan pejabat pemerintah dan
personel penegakan hukum hampir selalu diperlukan. Tidak saja lembaga konservasi harus memiliki pemahaman
menyeluruh mengenai otoritas yang mereka miliki dan tidak miliki terkait dengan patroli dan penegakan, mereka juga
harus memahami kapan dan bagaimana melibatkan penegakan hukum dan sistem peradilan secara formal.
Kendati tiga unsur penegakan lainnya (pencegahan, deteksi, dan reaksi) dapat dicapai tanpa patroli, patroli secara
melekat mencakup semua elemen lain ini. Suatu sistem patroli aktif harus dikembangkan dengan mempertimbangkan
aspek budaya, sosial, politik, dan legal dari tiap area proyek. Untuk menangani persoalan ini, staf patroli mungkin terdiri
dari warga masyarakat lokal, staf proyek (mis., penjaga), dan personel polisi dan/atau militer lokal yang sedang bertugas
atau bebas tugas (seperti staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan/atau penjaga pantai).
Staf patroli kemungkinan akan membutuhkan pelatihan khusus, pedoman perilaku profesional, prosedur operasi standar,
peralatan (seperti sistem komunikasi, kapal, dan kendaraan), dan seragam. Ketika proyek MCA menetapkan sistem patrol
dan stafnya sendiri, maka mengintegrasikannya ke dalam patroli sekitarnya dan/atau sistem dan pelatihan penegakan
hukum dapat sangat membantu. Di samping itu, patroli dapat menjadi pekerjaan konservasi yang logis dan bernilai tinggi
bagi warga masyarakat lokal, sehingga menjadi strategi pelibatan pemangku kepentingan dan metode yang baik untuk
menyalurkan manfaat uang tunai sebagai bagian dari paket insentif.
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Bereaksi terhadap Pelanggaran
Bereaksi terhadap pelanggaran dapat terjadi saat pelanggaran sedang terjadi atau setelahnya. Pada sebagian besar situasi,
tapi tidak semuanya, bereaksi terhadap pelanggaran saat pelanggaran itu sedang terjadi hanya boleh dilakukan oleh staf
patroli terlatih dan/atau personel penegakan hukum. Jenis reaksi yang tersedia dan kemampuan staf proyek atau personel
lainnya untuk bereaksi terhadap pelanggaran tergantung pada keadaan sosial, budaya, politik, dan legal dari tiap proyek,
yang harus dipahami oleh praktisi sepenuhnya sebelum mengimplementasikannya.
Reaksi langsung terhadap pelanggaran mungkin meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Pelanggaran perekaman dan pemotoan saat pelanggaran itu terjadi;
• Menghubungi dan menginterogasi orang yang melakukan pelanggaran;
• Menyediakan informasi dan/atau peringatan dan/atau panggilan ke orang yang melakukan pelanggaran;
• Menaiki kapal dan kendaraan;
• Menyita kapal, peralatan, dan hasil tangkapan; dan
• Menangkap/membawa tersangka ke pihak berwenang.
Reaksi lanjutan terhadap pelanggaran adalah reaksi setelah kejadian berlangsung. Dalam sebagian besar kasus, ketika
staf non-patroli dan staf penegakan non-penegakan hukum mengamati bahwa pelanggaran sedang berlangsung, yang
terbaik adalah merekam pengamatan mereka dan menyerahkan laporannya ke pihak berwenang untuk tindak lanjut.
Tindakan lanjutan oleh pihak berwenang yang tepat (yang dapat mencakup pengelola proyek MCA) mungkin terdiri dari
yang berikut ini:
• Menghubungi dan memperingatkan orang yang dicurigai melanggar syarat dan ketentuan MCA atau hukum yang
relevan;
• Penegakan oleh masyarakat (termasuk tekanan sejawat) atas syarat dan ketentuan MCA terhadap warga masyarakat;
• Mengenakan sanksi sesuai kesepakatan MCA, seperti mengurangi dan/atau menghentikan insentif ekonomi
yang diberikan kepada pemegang hak dan pemangku kepentingan;
• Penuntutan dari hukum dan peraturan pidana relevan (terhadap pelanggar hukum di area MCA) melalui
penegakan resmi/yudisial;
• Penegakan resmi/yudisial terhadap hukum perdata (syarat dan ketentuan MCA terhadap pemegang hak dan
pemangku kepentingan lainnya); dan jika itu semua gagal dan pelanggaran tetap berlanjut, sehingga membuat
pencapaian tujuan konservasi menjadi sesuatu yang tidak mungkin,
• Pembatalan MCA (sesuai syarat dan ketentuan dalam MCA) dan penghentian proyek.

Penentuan Waktu Penegakan
Aktivitas Segera (bulan 1-6):
• Dalam beberapa bulan pertama implementasi, demarkasi dan rambu batas MCA harus diselesaikan. Jika proyek
berbasis area, pembuatan batas demarkasi harus diselesaikan, dengan menggunakan opsi yang tepat secara lokal
(misalnya, membersihkan tetumbuhan, menanam spesies tertentu seperti willow di air, tiang rambu, pelampung
tanda, pagar). Untuk perjanjian terkait spesies, tanda yang cocok harus dipasang yang memberikan informasi
kepada pengguna sumber daya tentang pembatasan.
• Kehadiran rutin di area proyek oleh staf proyek MCA, polisi, penjaga, petugas keamanan, warga masyarakat dan
relawan. Kendati proyek MCA harus diupayakan sehati-hati mungkin agar tidak tercipta proyek konservasi
benteng riil atau yang dipersepsikan, menetapkan pemantauan dan penegakan kepatuhan harian sesegera mungkin
setelah MCA ditandatangani adalahl sangat penting.
Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Secara dini selama implementasi, pelaksana harus bertemu dengan pemangku kepentingan untuk membahas MCA
dengan mengidentifikasi hal apa yang berjalan baik dan apa yang masih perlu perbaikan. Konsultasi pemangku
kepentingan secara dini ini akan membantu mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum terlalu mengakar,
sambil membangun kepercayaan dan dukungan lokal.
Aktivitas yang Sedang Berlangsung:
• Menetapkan sistem pemantauan dan penegakan kepatuhan rutin yang sedang berlangsung untuk masa MCA akan
diperlukan bagi sebagian besar proyek. Hal ini dapat melibatkan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga
konservasi, pemegang hak, dan pihak ketiga sebagaimana yang diidentifikasi dalam sub-langkah ini. Rencana
jangka panjang dapat membantu mengidentifikasi lingkup, staf, pewaktuan, dan kebutuhan pendanaan terkait
dengan pemantauan dan penegakan mata pencaharian.
Tindakan Tahunan dan Dwi-tahunan:
• Minimal setiap tahun atau dua tahun sekali (setelah MCA mapan), kepatuhan terhadap komitmen konservasi MCA
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harus dikaji oleh lembaga pemimpin konservasi, pemegang hak, dan pemangku kepentingan lainnya. Kajian rutin
tentang indikator kepatuhan merupakan hal penting guna memastikan kesinambungan jangka panjang MCA.
Indikator tersebut meliputi:
•
Komitmen konservasi, yang terkait dengan tekanan (mis., jaring, perangkap, jerat, penangkapan
ikan komersia/aktivitas tanggapan/pengelolaan (mis., patroli, restorasi);
•
Pengelolaan perjanjian (mis., penggunaan dana yang tepat, keuangan yang diaudit, pelaporan aktivitas
konservasi); dan
•
Komunikasi dan penyebarluasan informasi (mis., kesadaran, pemahaman, dan kepuasan terkait dengan MCA).

4.6

ILMU PENGETAHUAN: DASAR, PEMANTAUAN, DAN PERCOBAAN
Aktivitas ilmu pengetahuan yang terkait dengan implementasi MCA meliputi pembuatan kondisi dasar, pemantauan,
penentuan kondisi akhir, dan percobaan. Beberapa aktivitas ilmiah mungkin bersifat opsional sementara yang lainnya
diperlukan karena keinginan penyandang dana, badan pengatur, pemegang hak dan lembaga konservasi.
Sebelum aktivitas implementasi lain di lapangan dimulai, kondisi dasar sosioekonomi dan keanekaragaman hayati serta
sistem pemantauan harus dipahami dengan baik dan dikembangkan. Sebagian besar dari informasi yang diperlukan
untuk menetapkan hal ini mungkin telah dikumpulkan pada Fase 1.

Kondisi Biologis dan Sosioekonomis Dasar
Aktivitas Segera (bulan 1-6): Jika belum diselesaikan selama fase sebelumnya, informasi dasar awal harus dikumpulkan
sesegera mungkin setelah MCA ditandatangani.
• Dasar Keanekaragaman Hayati: Membuat kondisi biologis dan fisik dasar dari lokasi MCA merupakan praktik
yang bijaksana untuk tujuan uji tuntas. Kondisi biologis meliputi keberadaan dan status dari beberapa atau
semua spesies tanaman dan hewan serta kondisi habitat (termasuk level saat ini dan dampak dari penggunaan
publik). Kondisi fisik meliputi parameter seperti kualitas air dan sedimen, proses garis pantai, dan tingkat erosi.
Jika kondisi kualitas air dan sedimen buruk, maka faktor yang berkontribusi harus diidentifikasi.
• Dasar Keanekaragaman Hayati: Menetapkan dasar sosio-ekonomi mungkin lebih penting untuk proyek MCA di
negara berkembang dibandingkan di negara maju yang melibatkan manfaat bagi masyarakat, pembangunan dan
mata pencaharian. Dalam kasus mana pun, dasar untuk faktor sosioekonomis seperti penghasilan, pendidikan, dan
kesehatan harus ditentukan. Jika belum diselesaikan, batas proyek untuk MCA harus pula ditentukan seakurat
mungkin. Mengetahui di mana keberadaan batas proyek akan membantu pelaksana mengidentifikasi pelanggaran
terhadap batas tersebut di masa depan.

Pemantauan Biologis dan Sosioekonomis
Program pemantauan biologis dan sosioekonomis harus efektif biaya sembari menyediakan tingkat informasi kuantitatif
yang diperlukan untuk menilai hasil konservasi dan kecenderungan sosioekonomis. Segala alat ukur kinerja lain dalam
perjanjian dapat disertakan apabila dibutuhkan (misalnya, penggunaan manfaat, komunikasi, dan kesadaran).
Pemantauan dapat digunakan di lokasi untuk mendeteksi dan mendokumentasikan 52:
• Perubahan kondisi dasar;
• Efek modifikasi dan percobaan habitat;
• Efek dari pemusnahan atau memasukkan kembali spesies;
• Efek dari pengurangan, modifikasi, atau pelarangan aktivitas manusia;
• Eksistensi atau ekspansi dari spesies yang invasif;
• Dampak dari penggunaan publik dan rekreasi (misalnya, terinjak-injak, sampah, kapal yang ditinggalkan di tengah
laut, eksploitasi sumber daya, dan erosi); serta
• Sumber air, udara, dan kontaminasi sedimen yang baru atau berlanjut (yaitu, minyak, buangan limbah, dan
rembesan bawah tanah).
Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Protokol pemantauan, yang mencakup keanekaragaman hayati dan sosioekonomis, harus ditetapkan segera setelah
MCA ditandatangani. Membuat program pemantauan untuk lokasi adalah hal yang penting jika manajer proyek
ingin menentukan tren dan dampak dari waktu ke waktu. Adaptasi, evaluasi, dan keberhasilan proyek tergantung
52

Perhatikan bahwa pemantauan langsung terhadap aktivitas manusia untuk mendeteksi pelanggaran hukum dan pelanggaran MCA ditangani melalui
pemantauan dan penegakan kepatuhan dalam Sub-langkah 4.5.
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pada pemantauan di lokasi. Pemantauan bisa jadi atau mungkin tidak kokoh secara ilmiah dalam mencapai
sasarannya. Tingkat kebutuhan terhadap program pemantauan formal tergantung pada cara penggunaan hasil. Jika
yang diinginkan hanyalah untuk memastikan bahwa para tetangga dan publik tidak terlalu berdampak pada lokasi,
maka yang mungkin diperlukan adalah pemantauan biasa saja. Tapi jika yang diinginkan adalah
mendokumentasikan perubahan seperti peningkatan keanekaragaman hayati karena manipulasi habitat, maka
pendekatan yang lebih kuatlah yang akan dibutuhkan.
Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan harus diidentifikasi sebelum atau
segera setelah program pemantauan ditetapkan.

Aktivitas Tahunan dan Dwi-tahunan: Pemantauan, meskipun tergantung pada lokasi dan kondisi spesifik sumber
daya, secara umum harus dilakukan minimal setiap tahun selama durasi MCA.
• Pemantauan keanekaragaman hayati: Pemantauan keanekaragaman hayati membantu mengukur kemajuan dalam
pencapaian tujuan konservasi dan harus dilakukan minimal setiap tahun atau dua tahun sekali. Untuk spesies
prioritas, pemantauan keanekaragaman hayati biasanya akan berfokus pada jumlahnya yang besar, yang diukur
langsung melalui sampel tanah dan bidang tanah. Untuk area yang dilindungi, pemantauan akan berkonsentrasi
pada kuantitas dan kualitas habitat. Opsi pengumpulan data akan beragam, namun mungkin meliputi pencitraan
satelit, pesawat peneliti, uji kualitas air,dan pemantauan pihak ketiga atas titik akses utama ke sumber daya.
Protokol harus dirancang untuk melacak target konservasi secara rutin seiring waktu, seraya memperhitungkan
sifat musiman bila perlu. Keterlibatan pihak ketiga dalam pemantauan mungkin diperlukan untuk menjamin
objektivitas pengumpulan data serta analisis kemajuan dalam mencapai tujuan konservasi. Selain itu, perjanjian
akan sering mendatangkan manfaat minimal dalam tiga hal dari keterlibatan komunitas dalam pemantauan
keanekaragaman hayati:
•
Peluang lapangan kerja;
•
Pengumpulan data yang efektif biaya; dan
•
Peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan kebanggaan warga masyarakat.
• Pemantauan Sosioekonomis: Melacak perubahan sosioekonomis, minimal setiap tahun atau dua tahun sekali, akan
menunjukkan kontribusi MCA terhadap kondisi lokal yang membaik dan perubahan dalam perspektif lokal tentang
konservasi dan perjanjian itu sendiri. Keterlibatan pihak ketiga mungkin tepat untuk menjamin objektivitas
pengumpulan data serta transparansi dalampelaporan. Untuk penguatan, lokasi kontrol harus pula dipantau jika
memungkinkan dan efektif secara biaya, atau protokol dapat menggunakan data statistik regional (tergantung pada
kualitas dan ketersediaan) untuk mengisolasi dampak MCA terhadap kesejahteraan manusia. Biayapengumpulan
data, mungkin bentuk survei rumah tangga dan diskusi kelompok terarah, dapat dikurangi dengan melibatkan
mahasiswa universitas lokal.
Jenis-jenis indikator berikut ini harus dipertimbangkan ketika memantau perubahan sosioekonomis:
•
Kesadaran dan pemahaman mengenai MCA (aturan, manfaat, durasi);
•
Kepuasan keseluruhan dengan MCA;
•
Persepsi dan sikap terhadap konservasi;
•
Persepsi masyarakat tentang perubahan yang disebabkan oleh MCA;
•
Efektivitas dan distribusi insentif ekonomi yang disediakan menurut MCA;
•
Perubahan sosioekonomis secara luas (mis., penghasilan, pencapaian pendidikan, kesehatan); dan
•
Efektivitas proses dan lembaga pengambilan keputusan (misalnya, transparansi, partisipasi).

Kondisi Biologis dan Sosioekonomis Akhir
Mengakhiri Aktivitas:
• Di akhir periode proyek MCA (seperti di akhir masa sewa guna), mungkin diharapkan atau diperlukan untuk
sekali lagi menentukan kondisi biologis dan fisik, serta kondisi sosioekonomis, guna memungkinkan
perbandingan dengan kondisi dasar awal. Hal ini dapat dilakukan untuk tujuan ilmiah atau hukum (mis.,
mendokumentasikan syarat dan penggunaan untuk tujuan tanggung jawab).
• Akhir sewa guna atau proyek MCA lainnya mungkin juga merupakan waktu untuk menentukan efek jangka
panjang dari percobaan (lihat di bawah ini) yang dilaksanakan selama periode proyek.

Percobaan
MCA dapat memberikan akses ke lokasi dan aktivitas untuk percobaan ilmiah. Akses unik ini dapat digunakan oleh
ilmuwan untuk:
• Memanipulasi habitat;
• Memanipulasi penggunaan oleh manusia;
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4.7

Memasukkan/kembali spesies tanaman atau hewan;
Penggunaan sebagai lokasi kontrol; dan
Penggunaan sebagai lokasi percontohan untuk menentukan atau menguji praktik pengelolaan terbaik (misalnya,
untuk budidaya laut atau akses hijau publik).

PENGGUNAAN PUBLIK
Penggunaan publik, apakah bersifat rekreasi, tradisional, atau komersial, dapat memainkan peran penting dalam proyekproyek MCA, baik positif maupun negatif, dan oleh karena itu harus dikelola dengan saksama. Penggunaan publik tertentu
mungkin harus diakomodasi dalam lokasi MCA karena persyaratan hukum kebiasaan atau perundang-undangan, seperti
doktrin amanah masyarakat di Amerika Serikat. Dalam situasi lain, ini mungkin tidak diperlukan, tapi mungkin diinginkan
untuk memberikan penggunaan publik di lokasi guna memperoleh dukungan publik dan pendanaan atau untuk merespons
permintaan publik. Memungkinkan akses publik ke lokasi juga dapat membantu dalam mengimplementasikan aktivitas
pengelolaan seperti pemantauan dan pembersihan.
Opsi dan persyaratan terkait penggunaan publik harus diklarifikasi sedini mungkin selama fase analisis kelayakan dan
rancangan perjanjian. Organisasi harus mempertimbangkan bahwa mereka mungkin tidak dapat secara hukum atau praktis
meniadakan penggunaan publik dari lokasi karena tuntutan hukum, penegakan aturan, atau norma sosial dan budaya.
Lembaga konservasi harus menentukan apakah mengizinkan dan mengelola penggunaan publik di lokasi MCA sudah
sesuai dengan sasaran konservasi mereka.
Tergantung pada kondisi hukum dan keinginan lembaga konservasi, penggunaan publik mungkin diakomodasi secara
pasif atau didorong secara aktif di lokasi. Penggunaan publik mungkin lebih lazim di lokasi yang lebih dekat ke pesisir
dan dekat dengan pusat populasi. Penggunaan publik biasanya berarti ada lebih banyak pemeliharaan dan biaya terkait
dengan lokasi bila dibandingkan dengan lokasi yang tidak memiliki penggunaan publik. Ketika terjadi penggunaan publik,
pemantauan dan penegakan kepatuhan harus digunakan untuk memastikan bahwa dampak terkait terdokumentasikan dan
diminimalkan.
Penggunaan umum rekreasi yang terjadi di area laut dan pesisir meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Apresiasi estetika, budaya, dan spiritual;
• Jalan-jalan di pantai dan menyusuri pantai (mengumpulkan kerang, puing, dan artefak);
• Menonton tingkah-polah burung;
• Berperahu dan menjelajah;
• Fotografi;
• Ekstraksi sumber daya (mis., memancing, mengambil kerang, berburu, pengumpulan batu/kerang, memanen rumput
laut);
• Selam SCUBA dan snorkeling;
• Berjemur; dan
• Berenang.
Fasilitas, infrastruktur, dan aktivitas yang mungkin diperlukan untuk mengakomodasi penggunaan rekreasi meliputi, tapi
tidak terbatas pada:
• Lintasan papan pejalan kaki;
• Persewaan perahu dan tur;
• Program interpretif;
• Pelampung tambat;
• Area piknik;
• Dermaga;
• Tempat berteduh dan penginapan; dan
• Jalan interpretif (daratan dan/atau di bawah air).
Aktivitas Segera (bulan 1-6):
• Jika pelaksana proyek belum memiliki pengetahuan yang kuat tentang jenis, lokasi, tingkat, dan pemangku
kepentingan yang terkait dengan penggunaan publik di dalam dan di sekitar area proyek MCA, pencatatan
penggunaan publik langsung harus diselesaikan.
• Bergantung dari dampak yang terkait dengan penggunaan publik saat ini, harus dibuat penentukan mengenai jika,
bagaimana, dan di mana penggunaan dapat berlanjut.
• Jika penggunaan dan pembatasan terkait sebelumnya tidak dibicarakan dengan pemangku kepentingan dalam
Fase 2 dan diidentifikasi dalam pengaturan kontrak di Fase 3, penjangkauan pemangku kepentingan langsung
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harus dilakukan. Diskusi pemangku kepentingan harus mengarah pada kesepakatan mengenaipembatasan
penggunaan publik (jika ada) dan mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan terhadap pengaturan kontrak.
Bergantung dari hasil aktivitas di atas, pembatasan relevan mengenai penggunaan publik harus
ditegakkan dan diberlakukan.

Aktivitas Tahunan dan Dwi-tahunan:
• Pengkajian tahunan atau dwi-tahunan mengenai penggunaan publik di dalam dan di sekitar area proyek
harus diselesaikan untuk menentukan efek terkait (baik positif maupun negatif) dan setiap perubahan yang
dilakukan. Rencana jangka panjang dapat membantu mengidentifikasi lingkup, staf, pewaktuan, dan
kebutuhan pendanaan terkait dengan penggunaan publik.

4.8

PENGELOLAAN HABITAT
Pada kondisi ideal, kondisi habitat di lokasi MCA akan dilindungi dan/atau ditingkatkan selama masa proyek. Jika
habitat berada dalam kondisi nyaris perawan pada awal proyek, maka yang mungkin dibutuhkan adalah perlindungan
lokasi (mis., pencegahan aktivitas di masa mendatang yang akan merusak lokasi tersebut). Namun, jika kondisi habitat
jelek pada permulaan proyek, maka mungkinmungkin merupakan hal yang tepat untuk melakukan semacam manipulasi
aktif di lokasi atau luar lokasi guna merestorasi, meningkatkan, atau menciptakan kondisi yang diinginkan. Spesies yang
invasif dan berbahaya mungkin perlu dientaskan sementara atau selamanya. Sumber sedimen di lokasi dan di luar lokasi
serta kemerosotan kualitas air mungkin perlu diidentifikasi dan dihapuskan (atau bila tidak, ditangani).
Kebutuhan perbaikan habitat paling signifikan yang mungkin perlu dilakukan adalah bekerja sama dengan pemilik
properti dataran tinggi terdekat dan pemilik batas perairan guna menangani persoalan di luar lokasi, seperti mengurangi
erosi aliran permukaan dan tidak alami, mengurangi pendindingan garis pantai, dan mengimplementasikan praktik
pengelolaan terbaik untuk aktivitas di perairan dan di garis pantai yang berdekatan (seperti, dermaga rekreasi,
pelampung tambat, dan pangkalan perahu).
Aktivitas Segera (bulan 1-6):
• Jika belum diselesaikan selama analisis kelayakan, penilaian cepat mengenai kebutuhan perbaikan habitat urgen
harus diselesaikan sesegera mungkin pada saat permulaan aktivitas proyek formal. Jika habitat ditetapkan sedang
berada di ambang kegagalan, aktivitas perbaikan dan perlindungan habitat harus segera dimulai. Jika kondisi
habitat ditetapkan stabil secara umum, maka aktivitas perbaikan habitat dapat direncanakan dan
diimplementasikan dalam basis tahunan dan dwi-tahunan yang lebih sistematis.
Aktivitas Tahunan dan Dwi-tahunan: Contoh aktivitas terkait habitat intertidal dan subtidal meliputi:
• Memperbaiki rawa, lahan basah, rumput laut, atau masyarakat daerah aliran sungai melalui revegetasi, kontrol
tanaman yang invasif, konturisasi ulang alami atas lanskap, membongkar tanggul dan sistem drainase buatan,
serta aktivitas terkait;
• Memperbaiki tempat hidup kerang-kerangan alami di area muara dengan menyemai kerang remaja, membuat cagar
pembiakan dewasa, dan/atau memasukkan kembali substrat yang tepat untuk tempat tinggal dan tumbuh kerangkerangan;
• Memperbaiki populasi asli organisme air dengan memasukkan kembali hewan ke habitat dan mengontrol
spesies hewan dan tanaman invasif;
• Bekerja sama dengan pemilik tanah dan pengelola untuk merestorasi kebeningan, kualitas, dan aliran alami air
tawar dan air asin;
• Bekerja sama dengan pengelola air untuk merestorasi volume alami dan penentuan waktu aliran air tawar
melalui sungai dan menuju area muara dan pesisir, serta menghilangkan atau mengurangi dampak penghalang
untuk pergerakan organisme air di sungai dan muara; dan
• Bekerja sama dengan otoritas pengelolaan air tawar dan pesisir untuk menghasilkan pengerukan yang sesuai
secara ekologis, penyaluran, perlindungan garis pantai, dan aktivitas terkait.

4.9

PERENCANAAN
Para pelaksana harus secara saksama melakukan perencanaan untuk pengelolaan adaptif jangka panjang atas tanah,
sumber daya, dan layanan ekosistem yang tunduk terhadap MCA. Perencanaan dapat dilakukan dalam bentuk rencana
kerja tahunan, rencana pengelolaan umum jangka panjang, danrencana spesifik proyek untuk aktivitas seperti
penegakan, riset, pemantauan dan pengelolaan habitat. Sebagaimana dengan fungsi administratif, LSM lokal dan
perusahaan lokal sering kali lebih memikirkan tentang mencapai kemajuan di darat daripada merencanakan bagaimana
kemajuan akan diraih. Dengan begitu, semua pihak dan penyandang dana MCA harus memahami secara jelas dan

Hal 86 dari 106 | Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut
sedini mungkin dalam proyek tersebut tentang apa jenis rencana yang akan dikembangkan, siapa yang akan
mengembangkannya, dankapan rencana itu akan dikembangkan. Dengan telah ditetapkannya rencana itu (apakah itu
rencana kerja tahunan, rencana pengelolaan umum, atau rencana spesifik proyek), maka lembaga konservasi,
pemegang hak, pemangku kepentingan lainnya, dan penyandang dana akan dimungkinkan untuk memahami apa yang
akan dicapai di dalam proyek tersebut bagaimana itu akan dicapai. Perencanaan ini penting untuk menciptakan dan
menjaga visi proyek yang jelas dan jalan menuju keberhasilan serta penjangkauan dan komunikasi proyek.
Aktivitas yang akan disertakan dan proses yang akan dikuti untuk perencanaan MCA mirip dengan upaya perencanaan
pengelolaan sumber daya atau lokasi konservasi lainnya. Pelaksana harus memastikan bahwa satu rencana atau lebih
menangani setiap aspek dari implementasi.
Beberapa aktivitas ini mungkin sudah direncanakan untuk dan ditentukan dalam syarat, ketentuan, atau lampiran MCA
serta surat izin wajib terkait.
Meskipun banyak panduan mendalam yang sudah tersedia untuk perencanaan proyek konservasi, dua panduan yang dapat
membantu pelaksana MCA adalah:
• Panduan IUCN untuk Perencanaan Pengelolaan Area yang Dilindungi 53; dan
• Panduan Perencanaan Konservasi TNC.54
Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Pelaksana (baik lembaga pemimpin konservasi, pemegang hak, atau pemangku kepentingan langsung lainnya)
harus segera memulai perencanaan pengelolaan jangka panajng jika belum dimulai.
Aktivitas Tahunan dan Dwi-tahunan:
• Setiap tahun atau dua tahun sekali pelaksana harus mengkaji hasil pemantauan dan informasi terkait proyek
lainnya untuk memutakhirkan rencana spesifik aktivitas, rencana kerja tahunan, dan bila perlu, pengaturan
kontrak.

4.10 PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Kebutuhan lembaga konservasi untuk menangani persoalan pengembangan masyarakat selama fase implementasi MCA
harus mulai dipertimbangkan selama Sub-langkah 1.2 dan Sub-langkah 1.4,ketika tujuan dan ancaman konservasi
diidentifikasi. Karena pendorong mendasar degradasi sumber daya sering terdapat pada kebutuhan pengembangan
masyarakat (teruma di daerah miskin), praktisi tidak boleh menangani persoalan ini setengah hati. Nyatanya,
pengembangan masyarakat sering kali begitupentingnya sehingga praktik terbaik MCA menunjukkan bahwa praktisi
harus secara aktif mengupayakan kemitraan formal dengan lembaga yang mengkhususkan diri pada pengembangan
masyarakat (jadi tidak melaksanakan pengembangan masyarakat sendiri). Jika hal ini tidak memungkinkan, lembaga
konservasi harus berupaya mempekerjakan satu spesialis pengembangan masyarakat atau lebih sebagai stafnya. Di
samping itu, praktisi harus diupayakan sebisa mungkin diinformasikan tentang proses pengembangan masyarakat
melalui bahan dan sumber daya tambahan, banyak di antaranya tersedia di Internet.55
Karena banyak proyek MCA yang merupakan upaya jangka panjang, dan banyak dari proyek ini yang akan dilekatkan
di dalam atau dikaitkan secara langsung dengan masyarakat lokal, pelaksana proyek MCA dapat memainkan peran
penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pengembangan mereka seraya secara tidak langsung
membantu mereka mencapai tujuan konservasinya sendiri. Pada akhirnya, jika proyek MCA dilaksanakan selama satu
dasawarsa atau lebih dan kemudian warga masyarakat lokal masih tidak memiliki akses ke makanan yang bergizi,
perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan utilitas dasar dan sanitasi, maka tujuan konservasi kemungkinan akan
dikorbankan dalam jangka panjang.
Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Jika belum diselesaikan selama analisis kelayakan, dalam tahun pertama implementasi praktisi harus melakukan
penilaian menyeluruh mengenai kebutuhan pengembangan masyarakat berkelanjutan dan mengembangkan
rencana yang mengidentifikasi jika dan bagaimana proyek akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ini.
• Bergantung dari hasil temuan penilaian di atas, praktisi harus memulai aktivitas pengembangan masyarakat.
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Lihat: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-010.pdf
Lihat: http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/ActionPlanning/Pages/conservation-action-plann.aspx
55 Sebagai contoh, lihat: http://www.iacdglobal.org/publications-and-resources/IACD-publications
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Aktivitas Tahunan dan Dwi-tahunan:
• Setiap tahun atau dua tahun sekali, praktisi harus mengevaluasi data dan informasi pemantauan terkait dengan
pengembangan masyarakat guna menentukan apakah upaya proyek berhasil dan apakah perubahan perlu dilakukan
terhadap pendekatan yang sedang digunakan untuk pengembangan masyarakat. Diskusi mendalam harus dilakukan
dengan pemangku kepentingan sebelum mengubah pendekatan atau aktivitas yang telah disepakati.
• Idealnya, semacam pengembangan masyarakat yang disponsori proyek terjadi dalam basis tahunan atau dwitahunan.

4.11 PEMELIHARAAN
Area proyek MCA, yang dilindungi secara musiman atau setiap hari oleh air, sering kali memerlukan aktivitas
pemeliharaan lokasi yang serupa dengan area daratannya. Intensitas dan biaya aktivitas pemeliharaan yang
diperlukan untuk area laut dan pesisir tergantung pada beberapa faktor, yang paling signifikan:
• Kedekatan lokasi dengan aktivitas manusia terdekat;
• Kedekatan lokasi dengan garis pantai; dan
• Intensitas penggunaan publik di lokasi.
Lokasi yang lebih dekat dengan penggunaan manusia lain, yang lebih dekat dengan garis pantai, dan/atau memiliki
tingkat penggunaan publik yang lebih tinggi akan memerlukan lebih banyak pemeliharaan dibandingkan lokasi dengan
karakteristik yang berlawanan. Secara umum, aktivitas pemeliharaan lokasi ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok
umum: aktivitas yang sering dan aktivitas yang tidak sering.

Aktivitas Pemeliharaan yang Sering
Aktivitas pemeliharaan yang sering meliputi kebutuhan harian umum lokasi. Jika dilaksanakan secara konsisten,
aktivitas ini akan relatif murah, relatif mudah, dan tidak begitu sensitif terhadap waktu dibandingkan aktivitas yang
tidak sering.
Aktivitas Menengah (bulan 7-12):
• Memasang penanda batas di air dan daratan (mis., pelampung, pohon);
• Memasang fasilitas publik seperti jalur pejalan kaki, jalur papan, tempat berteduh, dermaga memancing, dan
pelampung tambat; dan
• Memasang rambu batas, informasi publik, dan larangan mendekat;
Aktivitas yang Sedang Berlangsung:
• Menjaga penanda batas di air dan daratan (mis., pelampung, pohon);
• Menyingkirkan tanaman dan hewan yang berbahaya;
• Memelihara fasilitas publik seperti jalur pejalan kaki, jalur papan, tempat berteduh, dermaga memancing, dan
pelampung tambat;
• Memelihara peralatan pemantauan dan ilmiah lainnya;
• Memunguti sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat atau yang terseret ke properti dari lokasi luar;
• Menjaga rambu batas, informasi publik, dan larangan mendekat;
• Memperbaiki pengikisan pinggir sungai yang disebabkan oleh akses publik; dan
• Memperbaiki lokasi penggalian yang ditimbulkan oleh ekstraksi sumber daya publik (seperti mengambil kerangkerangan).

Aktivitas Pemeliharaan yang Tidak Sering
Kebutuhan melaksanakan aktivitas pemeliharaan yang tidak sering kali disebabkan oleh peristiwa yang terjadi satu
kali, tidak terduga, dan/atau menimbulkan trauma dan merusak seperti tumpahan minyak dan karamnya kapal.
Meskipun peristiwa seperti ini tidak pasti terjadi di area MCA atau memengaruhi area MCA, kesiapsiagaan
menghadapinya akan memberikan manfaat sangat besar jika memang itu terjadi. Karena respons terhadap peristiwa
ini sering kalimahal, padat karya, dan peka waktu, maka sangat penting bagi pelaksana MCA untuk bekerja sama
dengan badan pemerintah yang bertanggung jawab atas respons ini. Untuk melakukan hal itu secara efektif, pelaksana
harus mengetahui proses, hukum, dan badan pembersihan sebelum kejadian ini. Aktivitas pemeliharaan yang tidak
sering mungkin meliputi, tapi tidak terbatas pada:
• Membantu otoritas dalam pembersihan setelah kejadian tumpahan minyak atau peristiwa kontaminasi lainnya;
• Membantu otoritas dalam menyingkirkan kapal yang karam dan perlengkapan lainnya yang ditinggalkan; serta
• Membersihkan dan memperbaiki lokasi setelah bencana alam seperti gelombang badai dan topan.
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4.12 AKTIVITAS LAINNYA
Munkin selalu terdapat aktivitas proyek tambahan terkait dengan MCA yang tidak dipertimbangkan dalam Panduan
Lapangan MCA. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya dalam Panduan, praktisi tidak boleh merasa diwajibkan untuk
memasukkan semua aktivitas dalam panduan tersebut, tidak pula boleh mereka merasa dibatasi oleh aktivitas yang
disajikan di sini. Evolusi yang terus-menerus dari praktik terbaik MCA dan penerapan MCA berarti bahwa kesempatan
baru untuk intervensi dan dampak positif akan terus bermunculan. Jika begitu kasusnya, praktisididorong untuk
mengirimkan informasi ke TNC56 tentang aktivitas terkait MCA yang baru, penggunaan, dan praktik terbaik.

4.13 PENYELESAIAN
Kendati penyelesaian proyek mungkin tidak berlaku untuk semua proyek MCA, jika pengaturan kontrak untuk setiap
MCA tertentu tidak bersifat langgeng, proyek tersebut pada akhirnya akan berakhir dan pengelola proyek harus
menentukan opsi mereka menyangkut perlindungan masa depan terhadap tanah, sumber daya, atau layanan ekosistem
yang terkait. Tabel 24 merangkum beberapa opsi yang dimiliki lembaga konservasi ketika MCA mereka berakhir.
Kemungkinan mengimplementasikan opsi tersebut, tingkat kendali yang dapat diupayakan tiap opsi, dan tingkat
perlindungan yang diupayakan tiap opsi semuanya bervariasi.

Tabel 24: Rangkuman Opsi Penyelesaian MCA
Kemungkinan opsi

Tingkat kendali olehlembaga
konservasi

Tingkat Perlindungan yang
Diupayakan

Berakhir

Tinggi

Tidak ada

Rendah

Perbarui

Tinggi

Tinggi

Tetapkan sebagaiMPA

Rendah

Rendah

Tidak pasti

Hentikan penggunaan

Tidak pasti

Rendah

Tidak pasti

Tukar guling dengan Area lain

Rendah

Tinggi

Tinggi

Beli

Rendah

Tinggi

Tinggi

Opsi penyelesaian

Menengah - Tinggi

Membiarkan MCA untuk Kedaluwarsa
Lembaga konservasi dapat membiarkan MCA kedaluwarsa sesuai dengan keinginan mereka. Kendati hal ini hampir
selalu merupakan suatu opsi pada pengujung MCA, yaitu membiarkannya kedaluwarsa tanpa aktivitaslanjutan apa pun
(seperti yang digambarkan dalam sub-langkah ini) meninggalkan lokasi, sumber daya, dan layanan ekosistem tanpa
terlindungi dan lembaga konservasi tanpa kendali terhadap lokasi.
Dengan kedaluwarsanya MCA, terdapat beberapa kemungkinan: 1) lembaga lain dapat menggunakan lokasi itu untuk
tujuan konservasi atau yang sesuai; 2) lembaga lain dapat menggunakan lokasi tersebut untuk tujuan non-konservasi
atau yang tidak sesuai; atau 3) lokasi tidak dapat digunakan lagi dan dibiarkan kosong, tapi digunakan untuk tujuan
sementara (seperti rekreasi dan navigasi publik). Dalam kemungkinanskenario terbaik, lembaga konservasi lain
menduduki lokasi tersebut dan melindunginya. Yang kurang diinginkan adalah meninggalkan lokasi tersebut kosong
dan berharap bahwa itu tidak akan diganggu. Yang bahkan lebih tidak diinginkan lagi adalah bahwa lokasi tersebut
terdegradasi oleh aktivitas manusia berikutnya.
Selain dari lembaga konservasi lain yang memikul tanggung jawab untuk lokasi MCA sebelumnya, terdapat beberapa
opsi tindak lanjut yang mengupayakan perlindungan lokasi, sumber daya, dan layanan ekosistem. Opsi potensial meliputi
pembaruan MCA, menetapkan lokasi sebagai lokasi yang dilindungi, mencabut penggunaan atas lokasi tersebut, bertukar
kepentingan mutlak atas lokasi tersebut dengan lokasi lain, atau secara langsung mengakuisisi kepentingan mutlak pada
lokasi.

Memperbarui MCA
Ada kemungkinan besar bahwa lembaga konservasi dapat memperbarui MCA mereka ketika mereka mendekati akhir
dari jangka awal pengaturan kontrak. Memperbarui MCA menjaga kendali lembaga atas lokasi dengan tingkat
perlindungan menengah hingga tinggi (bergantung dari ketentuan MCA).
56
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MCA mungkin memiliki klausa pembaruan bawaan yang memungkinkan satu atau serangkaian tahun tambahan beban.
Sebagai contoh, adalah hal lazim bagi MCA untuk diberi periode waktu awal (lima hingga sepuluh tahun) dengan dua atau
tiga opsi pembaruan lima hinggasepuluh tahun masing-masingnya. Jika klausa pembaruan eksplisit tidak dimasukkan
dalam MCA, itu mungkin masih sering diubah atau diperpanjang untuk beberapa tahun tambahan. Namun begitu, total
durasi dari setiap MCA yang dikeluarkan dinas pemerintah biasanya dibatasi oleh hukum atau kebijakan, dan serangkaian
pembaruan atau perubahan biasanya tidak melampaui batas total waktu. Selain itu, ketentuan MCA sering kali dinegosiasi
ulang selama pembaruan dan perubahan MCA. MCA dianggap terbuka pada titik ini. Hasilnya, fitur MCA, di samping
durasinya, dapat berubah. Dalam kondisi normal, ketika hukum dan kebijakan yang berlaku memungkinkan pembaruan
atau perubahan MCA, proyek-proyek yang berkinerja bagus dapat melampaui durasi MCA-nya.
Ketika MCA sampai pada akhir dari total durasi dan pembaruan atau perubahan legal yang diperbolehkan, maka menjalin
MCA yang sama sekali baru sering kali dimungkinkan. Secara teknis, opsi ini berbeda dari opsi pembaruan di mana
seluruh proses MCA biasanya dilakukan kembali. Penerapan MCA, desain dan perencanaan proyek, ketentuan, durasi,
dan aspek lainnya dari MCA kembali dipertimbangkan dan dapat berubah. Pengelola proyek MCA biasanya tidak
memiliki jaminan hak untuk masuk ke dalam MCA yang sepenuhnya baru, tapi jika mereka berkinerja baik, maka MCA
baru sering kali diberikan kepada mereka. Jarang sekali bagi pengelola proyek MCA, yangberkinerja baik dan telah
mencurahkan banyak waktu dan dana terhadap lokasi, ditolak untuk memasuki MCA baru untuk lokasi yang sama.
Kendati jarang, tapi itu bukannya sesuatu yang tidak mungkin. Persaingan aplikasi untuk penggunaan lokasi yang sama
mungkin menyulitkan MCA baru. Beberapa negara bagian A.S. telah menetapkan kriteria untuk mengevaluasi persaingan
aplikasi, sementara negara bagian lain lebih memilih MCA sebelumnya.

Menetapkan Area sebagai yang Dilindungi
Lokasi yang berada di bawah MCA mungkin merupakan calon yang baik untuk penetapan resmi sebagai MPA (atau
semacam penetapan perlindungan formal lainnya). Namun begitu, kepastian penetapan MCA dan tingkat kendali
yang mengikuti atas lokasi sering kali rendah. Selain itu, tingkat perlindungan efektif yang diciptakan oleh penetapan
MCA tidak pasti. Secara umum, MPA dianggap jenis pengelolaan khusus atau penetapan protektif. Namun begitu,
bagaimana persisnya MPA didefinisikan dan apa yang dicapainya bergantung dari penafsiran dan juga tunduk pada
hukum yang berlaku di mana itu ditetapkan. Penetapan MPA dapat diterapkan untuk lokasi yang dimiliki oleh publik
atau swasta, tapi terdapat banyak persoalan yang harus disadari dengan pendekatan ini.
Terdapat banyak jenis MPA: beberapa di antaranya lebih protektif dibandingkan lainnya; yang lainnya diterapkan oleh
pemeritah lokal sementarayang lainnya lagi diterapkan oleh pemerintah negara bagian dan federal; dan beberapa bersifat
mengatur sedangkan yang lainnya bersifat kepemilikan. Proses penetapan MPA bisa rumit, kontroversial, dan memakan
waktu. Di samping itu, sementara lembaga konservasi mungkin terlibat dalam proses penetapan MPA, lembaga pemerintah
biasanya merupakan pengambil keputusan utama untuk perencanaan pengelolaan dan pengelolaan lokasi MPA. Hasilnya,
keputusan konservasi untuk bekas lokasi MCA akan dibuat oleh dinas publik yang menetapkan MCA. Sisi positifnya,
penetapan MPA dapat mendatangkan perhatian, pendanaan, dan fokus yang sangat dibutuhkan untuk lokasi yang tadinya
tidak diterimanya.

Menghentikan Penggunaan
Manfaat protektif jangka panjang dari tindakan dinas pemerintah yang secara formal menghentikan penggunaan area (bila
dimungkinkan) tidak jelas. Kemungkinan menghentikan penggunaan lokasi dan tingkat perlindungan yang dihasilkan tidak
pasti, karena proses dan kriteria untuk penghentian sangat bervariasi. Di samping itu, tingkat kendali atas lokasi yang
dicapai lembaga melalui penghentian mungkin rendah.
Jika MCA dibiarkan kedaluwarsa, dalam beberapa kasus mengajukan petisi ke pemberi bisa dimungkinkan (lembaga yang
memberikan MCA atau kewenangan kepemilikan lainnya) untuk menghentikan penggunaan ataslokasi. Secara teori,
penghentian penggunaan lokasi secara efektif mencegah area tersebut digunakan kembali untuk tujuan yang mendegradasi
lokasi itu. Penghentian penggunaan tidak dimungkinkan di semua lokasi dan dalam semua situasi. Potensi untuk
penghentikan penggunaan lokasi tertentu akan membutuhkan penyelidikan khusus. Namun secara umum ketika
penghentian dimungkinkan, terdapat persyaratan minimum, tapi bervariasi, substantif dan prosedural guna mengajukan
petisi untuk penghentian, yang sangat kontras dengan sebagian besar proses penetapan MPA.
Namun sebagaimana dengan MPA, penghentian penggunaan melibatkan beberapa persoalan penting yang harus
dipertimbangkan. Penghentian penggunaan mungkin bergantung atas semata kebijakan dinas kepemilikan dengan
sedikit pengawasan oleh lembaga lain atau publik. Dengan demikian, area yang dihentikan penggunaannya mungkin,
atau mungkin tidak, dikelola dan dilindungi dalam jangka pendek atau jangka panjang sebagaimana yang disebutkan
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dalam perintahpenghentian. Selain itu, status penghentian dapat bersifat selamanya, perintah penghentian sering kali
dapat dibatalkan secepat ia ditetapkan, sehingga perlindungannya hanya dapat bersifat sementara saja.

Bertukar untuk Area Lain
Dalam beberapa situasi, kepentingan kepemilikan mutlak atas tanah dan sumber daya yang terletak di perairan laut dan
pesisir dapat ditukar degnan tanah dan sumber daya lain. Kendati terdapat kemungkinan yang rendah bahwa pertukaran
tersebut dimungkinkan, maka ketika mungkin, lembaga konservasi dapat mencapai tingkat kendali dan perlindungan yang
tinggi atas lokasi. Lembaga konservasi mungkin ingin mempertimbangkan untuk mencoba bertukar lokasi lain yang mereka
miliki secara mutlak dengan lokasi MCA sebelumnya ketika mereka ingin lebih lanjut memastikan perlindungan lokasi
MCA sebelumnya. Kemampuan untuk bertukar satu lokasi dengan yang lain bergantung pada beberapa variabel, termasuk
hukum, kebijakan, dan praktik yang berlaku dari lembaga pengotorisasi. Jika lembaga pengotorisasi adalah dinas publik,
kriteria substantif sering kali harus dipenuhi, seperti menghasilkan keuntungan bersih atas aset publik. Jika lembaga
pengotorisasi adalah pihak swasta, maka pertukaran sering kali dimungkinkan dengan sedikit atau tanpa proses atau kriteria
tetap.

Pembelian Mutlak
Bahkan yang lebih luar biasa daripada pertukaran adalah pembelian mutlak langsung atas lokasi bekas MCA. Jika lokasi
tersebut dimiliki swasta, maka pembelian langsung sering kali bukan merupakan suatu opsi. Namun, jika lokasi tersebut
dimiliki publik, pembelian langsung tidak cukup umum (kendati pembelian mutlak atas aset laut dan pesisir yang dimiliki
publik cukup umum di masa lalu di Amerika Serikat). Dalam beberapa kasus yang sudah jarang dewasa ini, pembelian
mutlak atas tanah dan sumber daya milik publik yang terletak di perairan laut dan pesisir adalah sesuatu yang mungkin.
Dalam sebagian besar situasi terbatas ini, pembelian mutlak akan memberikan tingkat kendali dan perlindungan yang
tinggi kepada lembaga konservasi atas lokasi. Ketika pembelian mutlak dimungkinkan, persyaratan prosedural khusus dan
kriteria substantif biasanya harus dipenuhi. Dalam banyak kasus, otorisasi legislatif khusus juga diperlukan.
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Lampiran 1: Lembar Kerja MCA
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Fase 1 Sub-langkah 1.1: Lembar Kerja Pengaturan Kontrak MCA
Kategori MCA

Akuisisi

Perdagangan

Konsesi

Perjanjian dan
kontrak pengelolaan

Perjanjian Amanah

Pengaturan Kontrak

Lembaga yang Bertanggung
Penerapan Konservasi yang Ada Saat Ini
Jawab
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Phase 1 Sub-step 1.2: MCA Conservation Goals (Targets and Desired Effects)
Tujuan Konservasi

Target

Efek yang Diinginkan
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Fase 1 Sub-langkah1.3: Hak Pemegang Hak MCA dan Komitmen Konservasi Potensial

Pemegang hak

Lembaga

Hak yang Dimiliki
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Fase 1 Sub-langkah 1.4: Menghubungkan Tujuan, Ancaman, Tindakan dan Komitmen Potensial Konservasi
Tujuan Konservasi
Target

Efek yang
Diinginkan

Ancaman terhadap Tujuan
Manusia

Lingkungan

Alamiah

Tindakan
Konservasi
yang Dibutuhkan

Pemegang Hak
Lembaga

Hak yang
Dimiliki

Komitmen Potensial
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Fase 1 Sub-langkah 1.6: Identifikasi Lembaga Berorientasi Konservasi
Kriteria
Nama Lembaga
Jenis Lembaga
Misi - Tujuan
Lembaga
Dibentuk secara
lokal?
Dihormati secara
lokal?
Diisi oleh staf
lokal?
Hubungan?
Stabilitas
Komitmen Lokasi
Pendanaan
Keahlian
Jawara Proyek
Pemimpin Proyek?
Lainnya:

Lembaga#1

Lembaga#2

Lembaga#3

Lembaga#4
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Fase 1 Sub-langkah 1.7: Mengaitkan Komitmen Konservasi dan Insentif Ekonomi
Pemegang hak atau
Pemangku kepentingan
lainnya

Insentif dan Nilai Ekonomi
Potensi
Penggunaan

Komitmen Konservasi
Langsung

Total Nilai Insentif Ekonomi

Tdk langsung

Hal 100 dari 106 | Panduan Lapangan Praktisi untuk Perjanjian Konservasi Laut

Lembar Kerja Rangkuman Fase 1: Analisis Kelayakan MCA
Fase
MCA

Sub-langkah
MCA
1.1 Pengaturan
Kontrak

Fase1: Analisis Kelayakan

1.2 Tujuan
Konservasi
• Target
• Efek
1.3 Pemegang hak
dan pemangku
kepentingan lainnya
• Persoalan
1.4 Komitmen
Konservasi

1.5 Opsi Imbalan

1.6 Lembaga
Berorientasi
Konservasi
1.7 Insentif
Ekonomidan biaya
proyek lainnya

1.8 Pelaporan

Pengamatan dan Rekomendasi

Menguntungkan

Persoalan
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Fase 2 Sub-langkah 2.3: Persoalan, Konflik dan Resolusi Pemangku Kepentingan
Pemegang Hak atau Pemangku
Kepentingan Lainnya

Hak yang Dimiliki

Persoalan atau Konflik

Resolusi Potensial
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Fase 2 Lembar Kerja Rangkuman: Keterlibatan Pemegang Hak MCA dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Fase 2: Keterlibatan Pemegang Hak MCA dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Fase
MCA

Sub-langkah MCA

2.1 Pilihan Tim

2.2 Pengembangan
Rencana

2.3 Bertukar Ide

2.4 Verifikasi
Perjanjian

Pengamatan dan Rekomendasi
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Fase 3 Lembar Kerja Rangkuman: Desain Perjanjian MCA
Fase
MCA

Sub-langkah
MCA

3.1 Kerangka Hukum

3.2 Tujuan Konservasi

Fase 3: Desain Perjanjian

3.3 Peran dan
Tanggung Jawab Para
Pihak
3.4 Tindakan dan
Komitmen Konservasi

3.5 Durasi

3.6 Paket Insentif
Ekonomi
3.7 Pemantauan
Biologis dan
Sosioekonomis
3.8 Pemantauan dan
Penegakan
Kepatuhan

3.9 Surat Izin Wajib

3.10 Tindakan Final

Observasi dan Rekomendasi
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Fase 4 Lembar Kerja Rangkuman: Implementasi MCA
Fase
MCA

Sub-langkah
MCA
4.1 Administrasi
4.2 Pengjangkauan
4.3 Pendanaan

Fase4: Implementtasi

4.4 Mata
Pencaharian
4.5 Pemantauan
dan Penegakan
Kepatuhan
4.6 Ilmu
Pengetahuan
4.7 Penggunaan
Publik
4.8 Pengelolaan
Habitat
4.9 Perencanaan
4.10 Pengembangan
Masyarakat
4.11 Pemeliharaan
4.12 Aktivitas
Lainnya
4.13 Penyelesaian

Observasi dan Rekomendasi

Catatan
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