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Apa itu ReCLAIM?
Restoring Coastal Landscape for Adaptation Integrated
Mitigation (ReCLAIM) merupakan upaya kolaboratif antara
Pusat Kehutanan Internasional (Center for International
Forestry Research, CIFOR) bersama mitra universitas,
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di
Indonesia dengan dukungan dari David and Lucile Packard
Foundation, Amerika Serikat.
Bentang alam pesisir merepresentasikan sebuah jejaring
terpadu antara berbagai komponen yang mendukung
aliran jasa ekosistem untuk menopang kesejahteraan
manusia. Di wilayah pesisir tropis, mangrove merupakan
salah satu ekosistem yang memiliki nilai ekologi dan
sosial yang tinggi (Gambar 1). Mangrove merupakan
ekosistem produktif menawarkan banyak jasa termasuk
perikanan yang berkontribusi terhadap penghidupan
berkelanjutan. Ikan yang dipanen dari area mangrove
merupakan sumber protein penting dan mikronutrien
bagi masyarakat pesisir. Mangrove memiliki peranan
penting dalam mencegah banjir dan gelombang badai
serta berperan dalam memitigasi perubahan iklim dengan
menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Terlepas
dari kontribusi mangrove bagi manusia dan planet, laju
degradasi mangrove di Indonesia masih tinggi. Hilangnya
ikan sebagai sumber gizi yang terjangkau akibat degradasi
mangrove dapat menimbulkan konsekuensi yang
merugikan bagi masyarakat lokal. Konservasi dan restorasi
mangrove yang terdegradasi dapat memberikan manfaat
penting bagi masyarakat sekitar serta dapat meminimalkan
dampak perubahan iklim.

Proyek ReCLAIM bertujuan untuk mendukung pemerintah
Indonesia (tingkat lokal, provinsi, dan nasional) dalam
meningkatkan pengenalan terhadap nilai karbon biru dengan
menghasilkan bukti tentang manfaat restorasi mangrove
untuk meningkatkan mata pencaharian serta ketahanan
pangan dan gizi masyarakat pesisir. Hasil yang diperoleh dari
kegiatan ReCLAIM akan memberikan kontribusi bagi restorasi
mangrove di Indonesia dan dapat diterapkan di lokasi lainnya,
baik secara nasional maupun internasional.

Sasaran dan tujuan
Secara keseluruhan sasaran dari proyek ini adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia dan integritas
lingkungan melalui pemulihan bentang alam pesisir.
Tujuan ReCLAIM meliputi:
• Menilai potensi eksositem karbon biru yang direstorasi untuk
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
• Mempelajari mata pencaharian masyarakat pesisir dan
manfaat gizi dari bentang alam pesisir yang sehat dan
merestorasi ekosistem karbon biru yang terdegradasi untuk
masyarakat lokal.
• Meningkatkan kapasitas adaptif pemerintah daerah dan
masyarakat dengan menghasilkan pengetahuan baru dan
membagikan pengetahuan tersebut melalui dialog reguler
dan penyampaian materi komunikasi yang interaktif.
Unit Komunikasi CIFOR akan membantu dalam
menyebarluaskan hasil dari kegiatan proyek ReCLAIM di
tingkat nasional dan global.

Gambar 1. Mangrove adalah pusat untuk aliran barang dan jasa yang berkelanjutan di bentang alam pesisir.
Sumber: Dimodifikasi dari abstrak visual oleh Meenakshi Poti di dalam Dahdouh-Guebas et al. (2021)

Gambar 2. Lokasi proyek di pesisir utara Jawa dengan lokasi studi di Kota dan Kabupaten Serang, Kabupaten Demak dan Banyuwangi.

Lokasi proyek

Mitra ReCLAIM

Proyek ReCLAIM diimplementasikan di beberapa lokasi
yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, Indonesia,
meliputi Kota dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah; dan Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Gambar 2). Lokasi
yang berada di Serang mewakili hutan mangrove yang
dilindungi, lokasi yang berada di Demak mewakili hutan
mangrove yang direstorasi, dan lokasi yang berada di
Banyuwangi mewakili lokasi hutan mangrove yang sehat.
Studi Biofisik mangrove akan dilaksanakan di seluruh
lokasi untuk mencoba memahami kerentanan pesisir serta
potensi restorasi dan mitigasi di mana ekosistem mangrove
terdegradasi. Selain itu, studi mengenai gizi dan mata
pencaharian akan dilakukan di Demak dan Banyuwangi
untuk menggambarkan pentingnya mangrove bagi
ketahanan pangan dan gizi serta ketahanan dan adaptasi
sosial-ekonomi.

Konseptualisasi dan implementasi proyek ReCLAIM
dilaksanakan oleh CIFOR dan mitra. Dikenal sebagai pusat
penelitian dan penerapan bidang studi kehutanan, CIFOR
berkolaborasi dengan institusi pemerintah, universitas, dan
lembaga swadaya masyarakat, antara lain:
• IPB University, Universitas Diponegoro, Universitas
Brawijaya dan Universitas 17 Agustus memberikan
keahlian dan pengetahuan tentang masalah biofisik, gizi,
dan sosial- ekonomi serta memiliki hubungan yang kuat
dengan pemerintah daerah.
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyediakan
analisis sampel tanah dan interpretasi data untuk karbon
dan radionuklida.
• Yayasan Hutan Biru dan IKAMaT, memfasilitasi pelibatan
masyarakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan
restorasi, kesehatan, gizi, dan mata pencaharian lokal.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut
tentang kegiatan ReCLAIM, silakan kunjungi
https://www2.cifor.org/swamp/
Untuk diskusi lebih lanjut dan kemungkinan untuk
berkolaborasi, silakan hubungi:
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Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif,
mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk
memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan
bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA).
Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan
Bonn, Jerman.

