KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAIIAN IKLIM
NoMOR: p.ttrcttSE-t/ KUM 1/t(aot8
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN REGISTRASI PAKAR TERKAIT ADAPTASI PERUBAHAN

IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,
Menimbang

a. bahwa adaptasi perubahan iklim harus
dilaksanakan di daerah terutama yang rentan
b.

terhadap dampak perubahan iklim, sehingga perlu
disusun rencana adaptasi perubahan iklim
di tingkat daerah;
bahwa sesuai pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

P.33/Menlhk/Setjen/Kum. I I 3 I

2016, penyusunan
aksi adaptasi perubahan iklim dapat dibantu oleh

pakar terkait adaptasi perubahan iklim

yang

teregistrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang
Pedoman Penilaian Registrasi Pakar Terkait adaptasi
perubahan iklim.

Mengingat

a.

Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

b.

c.
d.

e.

Yxax
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L21;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-lll2Ol5 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 7l3l;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.33/ MenLHK/ Setjen/ Kum. 1 /ff6

,(H
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f.

/2016 tentang Pedoman Penyrrsunan Aksi Adaptasi
Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20i6 Nomor 521).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/
Kum. 1/ ll l2016 tentang Program Kampung Iklim.
Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian

C. Perubahan Iklim Nomor

P.

1/PPI/SET/KUM.Il2l

2Ol7 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program

Kampung Iklim.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
REGISTRASI PAKAR TERKAIT ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM
Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak

2.

perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim
ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang,
peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan,
dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pemerintah Daerah adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
3. Aksi Adaptasi adalah penyesuaian aktivitas atau kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi dampak negatif atau memaksimalkan
dampak positif perubahan iklim dalam upaya meningkatkan resiliensi
komunitas dan ekosistem.
4. Kerentanan adalah kecenderungan suatu siste m untuk mengalami
dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan
kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatas dampak negatif.
5. Risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang
merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
6. Kaj ian kerentanan dan risiko perubahan iklim adalah kajian yang
dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik untuk mengevaluasi
tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi
dampak iklim terhadap wilayah dan/atau sektor tersebut.
7. Pakar terkait adaptasi perubahan iklim adalah individu yang
mempunyai keahlian dalam bidang ilmu terkait analisis kerentanan,
kapasitas adaptasi, risiko dan dampak perubahan iklim sebagai bahan
dalam proses pen5rusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di
bidang Pengendalian Perubahan Iklim.
9. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang Adaptasi
Perubahan Iklim.
10. Nilai ambang batas kelayakan pakar adalah nilai batas bawah yang
ditetapkan untuk menentukan kelayakan registrasi.

Vxax
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1

1. Tim teknis adalah tim yang melakukan penilaian registrasi pakar
adaptasi perubahan iklim.

Pasal 2
TuJuan

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan pendaftaran
dan penilaian terhadap registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim.
Pasal 3
Ruang Lingkup
Ruang lingkup peraturan ini mencakup :
a. Informasi umum tentang pedoman pendaftaran dan penilaian registrasi
pakar terkait adaptasi perubahan iklim
b. Dokumen registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim
c. Mekanisme pendaftaran dan penilaian registrasi pakar terkait adaptasi
perubahan iklim

Pasal 4

Informasi Umum
Informasi umum sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf a memuat
penjelasan tentang latar belakang, tujuan, manfaat dan ruang lingkup
dari pedoman
(2) Penjelasan tentang informasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tercantum dalam lampiran I yang merLlpakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini
(1)

Pasal 5

Dokumen Registrasl Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim
(1) Dokumen registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf b memuat tentang formulir registrasi yang

mencakup identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman profesional,
publikasi ilmiah dan kemampuan bahasa
(2) Penjelasan tentang dokumen registrasi pakar terkait adaptasi perubahan
iklim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
Pasal 6
dan Penllalan Registrasi Pakar
Pendaftaran
Mekanisme

pakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
diiakukan oleh individu yang terlibat dalam penyusunan

(1) Pendaftaran registrasi

huruf c

dokumen rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

/twt
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(2) Mekanisme penilaian registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c tercantum dalam
lampiran bab 3.
(3) Lampiran yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian

tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7
Penilaian Dokumen Registrasi
(1) Penilaian dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh

Direktur

Jenderal
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada
Direktur Jenderal.
Pasal 8

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Nasional (APBN) dan sumber lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 9
Pedoman

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: )o Januari2OlS

DIREKTUR JENDERAL,
ul

Dr. Ir. NUR
PATIN, M.For.Sc
NrP. 19580108 198603 2 002
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pe.iabal Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK DIKTI, Kementerian

Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

4. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim.
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Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Nomor :
Tanggal :
Tentang :

p.r 7(?r,,gtT

/KUM. 1 t

tt*ot$

50 Januari 2018
Pedoman Penilaian Registrasi Pakar Terkait Adaptasi
Perubahan Iklim

INFORMASI UMUM

1.

Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan
iklim, perlu menlusun aksi adaptasi perubahan iklim sebagai proses
untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak
perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) dalam dokumen Fifth Assessment Report (ARS) flpcc, 2013),
menunjukkan bahwa perubahan iklim global memiliki dampak cukup
besar terhadap negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk
Indonesia. Di tingkat global, dampak perubahan iklim semakin parah
akibat peningkatan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2010 pemerintah
Indonesia mempublikasikan laporan mengenai potensi dampak
perubahan iklim pada berbagai sektor ekonomi melalui dokumen
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (BAPPENAS, 2010).
Memahami potensi dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia
telah menyusun rencana program pembangunan adaptif perubahan
iklim sebagaimana dijabarkan pada dokumen Rencana Aksi Nasional
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API).
Mengacu pada Pasal 63 ayat (1) huruf

j,

dan Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup, Menteri yang bertanggung jawab di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertugas dan
berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai
pengendalian dampak perubahan iklim, serta peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : p.33/ MenLHK/ Setjen/

Kum.Ll312016 tentang Pedoman penlusunan aksi adaptasi perubahan
iklim, maka pemerintah Indonesia menyusun langkah-langkah yang
diperlukan dalam menyusun aksi adaptasi perubahan iklim. Salah satu
kerangka susunan aksi adaptasi perubahan iklim tersebut adalah
pelibatan pakar terkait adaptasi perubahan iklim dalam penyusunannya
yang terdapat pada pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: P.33/ MenLHK/ Setjen/ Kum .1 /312016. Semua pakar
terkait iklim dapat ikut serta membantu dalam penyusunan aksi
adaptasi dengan syarat pakar tersebut telah teregistrasi pada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

llwt

Pedoman registrasi merupakan salah satu langkah awal untuk
menampung sejumlah data mengenai pengguna dari sebuah sistem.
Sistem registrasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan
penyebaran informasi. Dengan adanya registrasi pakar terkait iklim ini,
maka setiap pakar iklim akan terkumpul data-datanya terutama pada
database KLHK sehingga dengan mudah untuk menyebar luaskan
informasi mengenai daftar pakar-pakar serta memberikan rekomendasi
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pakar terkait adaptasi perubahan iklim kepada pengguna. pengguna
dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang men5rusun rencana aksi
adaptasi perubahan iklim.

2.

Tujuan Pedoman
T\rjuan disusunnya pedoman pendaftaran dan penilaian registrasi pakar
terkait adaptasi perubahan iklim adalah memberikan arahan dan
mekanisme penilaian kompetensi kepakaran terkait adaptasi perubahan
iklim sesuai mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: P.33/MenLHKlSetjen/Kum. I I 3l2oL6 tentang
Pedoman Pen5rusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

3.

Manfaat Pedoman

1.
2.
3.
4.
5.
4.

Tersedianya daftar pakar terkait adaptasi perubahan iklim yang
teregistrasi
Pengakuan terhadap kepakaran pada fokus bidang yang ditekuni
terkait adaptasi perubahan iklim
Pemetaan kapasitas sumberdaya pakar terkait adaptasi perubahan
iklim di Indonesia
Acuan bagi pelaksana aksi adaptasi perubahan iklim untuk memilih
pakar yang sesuai dengan kegiatannya
Penguatan jejaring kepakaran terkait adaptasi perubahan iklim di
Indonesia

Ruang Lingkup
Pedoman ini digunakan oleh Pejabat Eselon 1 yang bertanggungjawab di
bidang perubahan iklim untuk menilai dokumen registrasi pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai mandat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor

:

P.33/MenLHK/Setjen/ Kum .l 1312016. Selain itu, pedoman juga dapat
digunakan oleh pihak lain yang memerlukan informasi penilaian
dokumen registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim.
Penilaian

formulir yang

Pengumuman
dan Penetepan

terverifikasi

SK Pakar

g1

T

\\

oo&oo
Verifikasi formulii
dan berkas
pendukung

Hasil Penilaian
Registrasi Pakar

Gambar 1. Proses Pendaftaran dan Penilaian Registrasi Pakar terkait Adaptasi
Perubahan Iklim
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Proses pendaftaran dan penilaian registrasi pakar terkait adaptasi perubahan

iklim terdiri dari:
1

. Formulir registrasi pakar

Formulir registrasi diisi oleh pakar berdasarkan isian yang telah
disediakan, dilengkapi dengan berkas pendukung yang dibutuhkan.
Khusus untuk komponen berikut sebagai bagian dari berkas pendukung,
maka diperlukan kelengkapan informasi untuk periode waktu maksimum
10 tahun terakhir :
a. Pendidikan Non Formal
b. Pengalaman Professional
c. Publikasi Ilmiah
Formulir dan berkas pendukung dikirim ke Pej abat Eselon 1 Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang perubahan iklim selaku
penanggung jawab registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim.

2. Verifikasi dokumen

Formulir dan berkas pendukung yang telah diterima oleh Pejabat Eselon 1
akan dilakukan verifikasi untuk melihat kelengkapan berkas pendukung
berdasarkan formulir registrasi yang telah dikirim oleh pendaftar.
3. Penilaian dokumen yang terverilikasi
Formulir dan berkas yang telah melewati proses verifikasi, maka akan
dilakukan penilaian. Formulir akan dinilai berdasarkan standar nilai yang
telah ditetapkan oleh KLHK, berdasarkan masing-masing bagian formulir.
Setiap bagian formulir memiliki kriteria penilaian yang berbeda satu sama
lain. Untuk kriteria penilaian dapat dilihat pada bagian mekanisme
penilaian.

4. Hasil penilaian
Hasil penilaian formulir pakar akan dinilai layak atau tidak layak (belum
memenuhi persyaratan) berdasarkan nilai ambang batas. Jika layak maka
akan diterbitkan SK yang menyatakan registran layak menjadi pakar. Jika
tidak layak maka akan diinformasikan kepada registran bahwa tidak layak
sebagai pakar dan akan diberikan rekomendasi dengan rincian informasi
untuk perbaikan dan pengajuan registrasi pakar selanjutnya.
5. Pengumuman hasil penilaian dan penetapan SK Pakar terkait

iklim
Hasil penilaian akan diumumkan secara langsung kepada pakar yang
meregistrasikan melalui alamat email dan nomer HP yang terdapat pada
formulir identitas diri. Selanjutnya akan di tetapkan SK untuk pakar yang
telah teregistrasi, yang akan diterbitkan maksimal 30 hari setelah dokumen
registrasi dikumpulkan.
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6.lstilah

Istilah
Identitas Diri
Riwayat
Pendidikan

Pendidikan
Formal

me nggam bar kan seseorang
seperti
terdapat dalam kartu iden titas, contohnya KTP SI M t
atau Pas
Riwayat pe ndidikan beru pa pendidikan formal maupun

non formal yang telah diselesaikan
Pengertian pendidikan formal mengacu pada UndangUndang No. 12 Tahun 2Ot2 Tentang Perguruan Tinggi.
Pengertian pendidikan formal merujuk pada pengertian
pendidikan akademik pada UU No. 12 Tahun 2OL2 pasal
15
aya t I dimana disebutkan bahwa pengertian
Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program
sarjana dan pascasarJana yang diarahkan teru tama
pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
UU No. 12 Tahun 2Ol2 pasal 1 ayat 2 menyebutkan
bahwa pengertian Pendidikan tinggi adalah jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, dan program profesi, serta
program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Selain

Sarjana

Magister

Doktor

Diploma

{,lutt

Pe

Identitas yang

itu disebutkan pula pada pasal 1 ayat

lZ,

Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu
kurikulum agar peserta didik dapat menguasai
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan
sasaran kurikulum.
UU No 1 2 Tah un 2 0 12 pasal 18 aya t 1 menjelaskan
bahwa Program sarjana merupakan pendidikan
akademik yang di peruntukkan bagi lulusan pendidikan
menengah
atau
sederajat
seh lngga
mampu
mengamalkan Ilmu Pengetah uan dan Teknologi melalui
ilmiah
UU N o. 1 2 Tah un 2 0 12 pasal 19 ayat 1 menjelaskan
bahwa Program magister merupakan pendidikan
akademik yang di peruntukkan bagi lulusan pro $rorD
sarj ana atau sederajat sehingga mam pu mengamalkan
dan mengembangkan Ilm u Pengetahuan danlatau
melalui
dan
litian ilmiah.
UU N o 12 Tahun 2OL2 pasal 20 ayat I menJ elaskan
bahwa Program doktor merupakan
pendidikan
akademik yang d i peruntukkan bagi lul usan program
magister atau sederajat sehingga mampu menemukan,
menciptakan dan I atau memberikan kon tribusi kepada
pengembangan serta pengamalan Ilmu Pengetahuan
dan
melalui
dan
tian ilmiah
UU No. 12 Tahun 2Ol2 pasal 2L ayat 1 menjelaskan
bahwa Program diploma merupakan pendidikan vokasi
yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah
atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan
dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan
dan atau
Di
di
adi 4
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Istilah
Program Profesi

Pengertian
yaitu Diploma satu, Diploma dua, Diploma tiga, dan
Diploma empat atau sarjana terapan.
UU No. 12 Tahun 2012 pasal 24 ayat 1 menjelaskan
bahwa Program profesi merupakan pendidikan keahlian
khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program
sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat

dan kemampuan memperoleh kecakapan

Program
Spesialis

yang

diperlukan dalam dunia kerja.
UU No. 12 Tahun 2Ol2 pasal 25 ayat 1 menjelaskan
bahwa Program spesialis merupakan pendidikan

keahlian lanjutan yang dapat bertingkat

dan

diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah
berpengalaman sebagai profesional untuk
mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi
Pendidikan NonFormal
Pelatihan

Workshop

Bimbingan
Teknis

spesialis.
Sarana pendidikan diluar sarana pendidikan akademik
disuatu perguman tinggi dengan tujuan meningkatkan
pengetahuan sesoorang terhadap suatu ilmu tertentu.
Menurut KBBI diartikan sebagai kegiatan pendidikan
untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan pada
suatu bidang tertentu, sesuai dengan pendidikan yang
ditempuhnya.
Sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, dimana
beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang
tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu
dan mengajari serta melatih para peserta.

Kegiatan atau upaya untuk memberikan bantuan
berupa tuntunan, petunjuk, dan penjelasan untuk
menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis
dalam sebuah kegiatan.

Kursus

Lembaga

Pemerintahan

Perguruan tinggi

Komunitas Lokal

Organisasi
Masyarakat

Suatu kegiatan pembelajaran pengetahuan atau
keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat,
sehingga dapat menguasai setidaknya satu topik ilmu
pengetahuan.
Lembaga yang dibuat oleh negara, dari negara, dan
untuk negara di mana bertujuan untuk membangun
negara itu sendiri. Dalam hal ini institusi yang berkaitan
dengan suatu pemerintahan, baik itu dalam skala
nasional hin gga skala daerah.
Institusi pendidikan tinggi (definisi dapat dilihat pada
bagian pendidikan formal) yang diselenggarakan
dibawah pemerintahan (PTN) atau diselenggarakan oleh
swasta (PTS).
Masyarakat yang bermukim atau mencari nafkah di
sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan,
tempat peristirahatan, atau di sekitar aset tetap
perusahaan lainnya. Komunitas lokal dapat dikatakan
sebuah organisasi yang menaungi sebuah masyarakat
dan bekerja mendampingi masyarakat tersebut untuk
mendapatkan suatu profit.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, definisi Organisasi
Kemasyarakat adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
9
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Istilah

Swasta
Media

Pe

rtian

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
Menurut KBBI dapat diartikan bukan milik pemerintah.
Dapat diartikan bahwa institusi swasta adalah institusi
atau o rganlsasl yang tidak dimiliki oleh pemerintah.

Segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk
menyampaikan informasi atau pesan. Pengertian media

sebagai institusi adalah suatu perusahaan yang
bergerak dalam menyampaikan informasi atau berita
kepada khalayak umum, seperti kantor berita (cetak
Jejaring

Jurnal

atau online), entertainment (stasiun televisi), d11.
Jejaring atau dapat disebut sebagai kemitraan adalah
suatu bentuk persekutuan antar dua pihak atau lebih
yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang
usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat
memperoleh manfaat hasil yang lebih baik.
Majalah publikasi yang memuat KTI (Karya Tulis Ilmiah)
yang secara nyata mengandung data dan informasi yang
mengajukan IPTEK dan ditulis sesuai dengan kaidah-

kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan

secara

berkala.

Buku
Prosiding

Buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu,
dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan
umum yang lain.
Kumpulan dari paper (tulisan ilmiah) akademis yang
dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis.
Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah
seminar usai. Prosiding berisi kontribusi yang
dihasilkan para peneliti dalam seminar tersebut.
TUR JENDERAL,

)J\
Dr. Ir. NUR MAS
ATIN, M.For.Sc
NIP. 19580108 198603 2 002
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Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pengendal-ian perubahan Iklim
--

Nomor :
Tanggal :
Tentang :

p.\ /??t/SE-r/Kvm L lt"ta0r8

'bO

Januari 2018
Pedoman Penilaian Registrasi Pakar Terkait Adaptasi
Perubahan Iklim

DOKUMEN REGISTRASI PAI(AR TERI(AIT ADAPTASI PERUBAHAN

IKLIM

1. Formulir Pakar Terkait Adaptasi perubahan lklim
Dalam menJrusun aksi adaptasi perubahan iklim, pemerintah dan
pemerintah daerah, dapat dibantu oleh pakar terkait adaptasi perubahan
iklim yang teregistrasi. Untuk dapat teregistrasi, pakar haius mengajukan
permohonan registrasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Dokumen dan formulir mengenai registrasi pakar terkait
adaptasi perubahan iklim terlampir pada Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor: p.33/MenLHKlSetjen/Kum. 1 I 3l2ot6
tentang Pedoman Pen5rusunan Aksi Adaptasi perubahan Iklim.

Berdasarkan lampiran VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: P.33/MenLHK/Setjen/Kum.1 I 3l2016, formulir
registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim dibagi menjadi 5 bagian,
yaitu: Identitas diri, Riwayat pendidikan, pengalaman profesional,
Publikasi ilmiah terkait bidang perubahan iklim, dan kemampuan
Bahasa. Setiap bagian merupakan representasi dari kapasitas dari pakar
tersebut, sehingga pada masing-masing bagian memiliki kriteria penilaian
kepakaran secara khusus. Penilaian kepakaran didasarkan pada seberapa
besar kontribusi dan keterlibatan pakar dalam mengikuti atau terlibat
dalam kegiatan aksi adaptasi perubahan iklim.

ldentitas
Diri

n

Riwayat

Publikasi

P*n6xlaman

Gambar 2. Pembagian Formulir Registrasi Pakar terkait Adaptasi Perubahan

Iklim

/twt
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1.1. Identitas Dlrl
Dalam bagian ini, pakar mengisi data diri seperi nama, nomor identitas,
alamat, dan kontak. Identitas diri diperlukan untuk mendapatkan data
dan identitas pakar, sehingga pada sistem registrasi pakar akan
tersimpan dan mudah mempetakan lokasi pakar tersebut kedalam peta.
Peta disini akan mempermudah pemerintah atau pemerintah daerah
untuk melihat sebaran pakar berdasarkan daerahnya dan kapasitasnya
masing-masing, sehingga mendapatkan pakar yang sesuai dengan
kebutuhan pen)'usunan aksi adaptasi. Selain itu dengan pemetaan,
KLHK akan lebih mudah dalam memilih atau merekomendasikan pakar
dari daerah. Pembuktian identitas diri dengan melampirkan hasil salinan
dari identitas diri, dapat berupa KTP/SIM/ Paspor. Secara lengkap,
formulir yang harus diisi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim Bagian
Identitas Diri

1. Nama lengkap

2. No identitas (KTP/SIM/Paspor)
3. Tempat dan tanggal lahir
(tel/bln/thn)

4. Jenis kelamin
5. Alamat
Telepon:
HP:

6. Kontak
1

.

2.
3.

4.
5.
6.

Fax:
Email:
Nama Lengkap: Ditulis berdasarkan nama yang tertera pada kartu
identitas seperti KTP/SIM/ Paspor.
No Identitas : Ditulis berdasarkan nomor identitas yang tertera pada
KTP/SIM/Paspor
Tempat dan tanggal lahir: Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal lahir
yang tertera di kartu identitas seperti KTP/SIM/Paspor. Contoh: Jakarta,
18 Maret 1981
Jenis Kelamin : Diisi laki-laki atau perempuan
Alamat: Ditulis berdasarkan alamat tempat tinggal sekarang, diisi
lengkap dengan format nama jalan, nomor rumah, Kelurahan/ Desa,
Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Kode Pos.
Kontak: Dituliskan nomor telepon rumah, nomor HP, nomor faximile
serta alamat email yang aktif, untuk memudahkan dalam memberikan
informasi.

1.2. Riwayat Pendidikan
Formulir yang harus diisi untuk mendapatkan data riwayat pendidikan
dari pakar dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

l.Pendidikan Formal
Pendidikan formal berupa jenjang pendidikan yang didapat registran pakar
1.2.

dari perguruan tinggi (lembaga pendidikan formal).

Vtwt
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Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi perubahan Iklim

Tabel 2.

Bagian Riwayat Pendidikan Formal

Pendidikan Formal
Je

Per

Ti

Pro

Studi

Tahun Lulus

S1
S2
S3

a'.
a

Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan diisi sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah
didapattkan oleh pakar, dari pendidikan Sarjana atau Diploma hingga
Doktor atau Spesialis.

1.

Sarjana (S1l
Seseorang mendapatkan gelar sarjana jika menyelesaikan semua
persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi
(menyelesaikan tugas akhir atau skripsi) dan dinyatakan lulus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. pembuktian seseorang telah
mendapatkan gelar sadana adalah dengan melampirkan salinan
ijazah asli dari perguruan tinggi asal.

2.

Magister (S2l
Seseorang mendapatkan gelar magister jika menyelesaikan semua
persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi
(menyelesaikan thesis) dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pembuktian seseorang telah mendapatkan
gelar magister adalah dengan melampirkan salinan ijazah asli dari
perguruan tinggi asal.

3. Doktor (S3)
Seseorang mendapatkan gelar doktor jika menyelesaikan semua
persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi
(menyelesaikan disertasi) dan dinyatakan lulus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pembuktian seseorang telah
mendapatkan gelar doktor adalah dengan melampirkan salinan ijazah
asli dari perguruan tinggi asal.

4.

Diploma
Seseorang yang menyelesaikan program diploma maka akan mendapat
gelar ahli atau sarjana terapan jika menyelesaikan semua persyaratan

yang dibebankan dalam mengikuti suatu program
(menyelesaikan tugas akhir) dan dinyatakan

studi

lulus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. pembuktian seseorang telah
mendapatkan gelar ahli atau sarjana terapan adalah dengan
melampirkan salinan ijazah asli dari perguruan tinggi asal.
5

Program Profesi
Seseorang mendapatkan gelar profesi jika menyelesaikan semua
persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi
dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembuktian seseorang telah mendapatkan gelar profesi adalah dengan
melampirkan salinan ijazah asli dari perguruan tinggi asa1.
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6.

Program Spesialis

Seseorang mendapatkan gelar spesialis jika menyelesaikan semua
persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi
dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembuktian seseorang telah mendapatkan gelar spesialis adalah
dengan melampirkan salinan ijazah asli dari perguruan tinggi asal.
Perguruan Tinggi

b.

Nama perguruan tinggi tempat pakar mendapatkan pendidikan formal,
ditulis secara lengkap dan dapat menggunakan singkatan perguruan
tinggi tersebut. Contoh: Universitas Indonesia (UI), Massachusefts Instihtte
of Technology (MlTl.

c.

Program Studi

Menuliskan nama program studi yang diambil saat mendapatkan
pendidikan formal. Contoh: Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Teknik
lingkungan,

d.

d11.

Tahun Lulus
Menuliskan tahun lulus sesuai dengan tahun yang tertera dalam ijazah.
Contoh: 2OlO.

l,2.2.Pendidikan Non-Formal
Pendidikan non-formal dapat berupa pelatihan, workshop, bimbingan teknis
serta kursus yang diikuti oleh registan pakar dalam meningkatkan
pengetahuannya.
Tabel

3.

Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim

Bagian Riwayat Pendidikan Non-Formal

Jenis

Pendidikan Non Formal
Nama kegiatan
Penyelenggara

Pelatihan
Workshop
Lainnya:

a.

Tahun

Jenis Pendidikan Non-Formal
Pada bagian ini, menuliskan jenis pendidikan yang telah didapatkan oleh
pakar yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Pelatihan, Workshop, Bimbingan
Teknis, dan Kursus.

1. Pelatihan
Suatu kegiatan masuk kedalam pelatihan apabila kegiatan tersebut
memberikan suatu tambahan ilmu baru yang berkaitan dengan
perubahan iklim dengan dibuktikan sertifikat telah menyelesaikan
pelatihan tersebut.

{,ttx,t
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2. Vlorkshop
Suatu kegiatan masuk kedalam workshop apabila kegiatan tersebut
mengundang seorang ahli terkait iklim serta mendapatkan pelatihan
dari ahli tersebut atau dari tim yang dibentuk oleh ahli tersebut,
sehingga dapat memecahkan permasalahan terkait iklim tersebut.

Pembuktian pakar telah mengikuti workshop adalah dengan
melampirkan sertifikat keikutsertaan workshop.

3. Bimbingan Teknis
Kegiatan yang termasuk kedalam bimbingan teknis apabila kegiatan
tersebut berkaitan dengan perubahan iklim. Pembuktian pakar telah
mengikuti bimbingan teknis adalah dengan melampirkan sertifikat
keikutsertaan bimbingan teknis.

4. Kursus
Kegiatan yang masuk kedalam kursus apabila topik yang diajarkan
terkait adaptasi perubahan iklim. Pembuktian pakar telah mengikuti
kursus adalah dengan melampirkan sertifikat keikutsertaan kursus.

b.

Nama Kegiatan

Menuliskan nama kegiatan dari pendidikan non-formal tersebut. Contoh:
Pelatihan Pengolahan Data Iklim

c.

Penyelenggara

Menuliskan nama jenis penyelenggara dari pendidikan non-formal
tersebut, yang terbagi dalam 7 kategori yaitu: Lembaga Pemerintahan,
Perguruan Tinggi, Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Swasta,
Media, dan Jejaring. Contoh: Jika penyelenggaranya KLHK, maka
dituliskan Lembaga Pemerintah.

d.

Tahun
Menuliskan tahun pelaksanaan pendidikan non-formal tersebut. Contoh:
2010.

1.3. Pengalaman Profesional
Pengalaman profesional ini untuk mengetahui tingkat pengalaman pakar
dalam mengikuti atau menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan
perubahan iklim. Selain itu pengalaman berguna pula sebagai acuan
penilaian seberapa aktif pakar tersebut terlibat dalam kegiatan terkait
adaptasi perubahan iklim, semakin banyak terlibat maka semakin baik
pula pengalamannya. Pada bagian pertama, pakar menentukan bidang
kepakarannya. Bidang kepakaran merupakan spesialisasi pakar tersebut
selama menangani atau terlibat dalam kegiatan terkait adaptasi
perubahan iklim. Pilihan bidang kepakaran dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim
Bagian Bidang Kepakaran

Bidang Kepakaran

! Iklim
tr Ekologis
I Pangan
E Kesehatan
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I Energi
! Infrastruktur
! Perencanaan wilayah
! Ekonomi
! Kependudukan
n Manajemen Risiko
! Tata Kelola Pemerintahan
! Lainnya, sebutkan: .........
Pada bagian ini, pakar hanya perlu mencentang minimal satu bidang
kepakaran yang sudah disediakan pada tabel diatas. Jika tidak terdapat
pada tabel diatas, maka dapat memilih lainnya dan menuliskan bidang
kepakarannya pada bagian yang telah disediakan.

Pengalaman pakar terkait adaptasi perubahan iklim didapatkan
berdasarkan 4 bagian, yaitu: Riwayat kerja, Riwayat kegiatan, Afiliasi
profesi, dan Partisipasi forum. Setiap bagian memiliki pengertian dan
kriteria penilaiannya masing-masing seperti dijelaskan dibawah ini.

1.3.1.

Riwayat Kerja
Pengalaman bekerja pakar diperlukan untuk mengetahui jejak dan
kapasitasnya terutama untuk mengukur seberapa besar pakar tersebut
terlibat di dalam bidang perubahan iklim. Riwayat kerja yang dapat dijadikan
pertimbangan utama adalah pekerjaan tetap dari pakar tersebut, sehingga
dapat terlihat kapasitas dari pakar tersebut. pengalaman pekerjaan pula
dapat dilihat dari waktu terlama suatu pakar bekerja. Formulir yang
diperlukan untuk diisi dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi perubahan Iklim Bagian
Riwayat Kerj a

Institusi

Jenis

Institusi

Riwa at Ke
Periode
Jabatan
a

Deskripsi
Pekeriaan

Website

Institusi

a. Institusi
Institusi merupakan representasi tempat kerja pakar. pada bagian ini
pakar mengisi pengalaman kerja dengan menuliskan nama-nama institusi
tempat kerja yang telah dialami hingga tempat kerja sekarang (terakhir).
Contoh: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Institut
Pertanian Bogor (IPB), dll.

b.

Jenis Institusi
Pada bagian ini pakar menuliskan jenis institusi berdasarkan institusi
yang telah ditulis pada bagian sebelumnya. Jenis institusi dikelompokan
menjadi 7 bidang yaitu: Lembaga Pemerintahan, perguruan Tinggi,
Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Swasta, Media, dan
Jejaring. Pembuktian pakar bekerja pada institusi yang telah disebutkan
sebelumnya adalah dengan melamp irkan bukti berupa surat keterangan

Yxax
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kerja. Untuk lebih jelas mengenai masing-masing bidang dijelaskan
sebagai berikut:

1. Lembaga Pemerintahan
Registran pakar yang berada

di lembaga pemerintahan merupakan

salah satu pekerja yang terdaftar sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

2. Perguruan Tinggi
Dalam hal ini, registran pakar yang berada dalam institusi ini
merupakan bagian dari civitas akademika dari perguruan tinggi
tersebut.

3.

Komunitas Lokal

Pakar merupakan bagian dari kepengurusan atau tergabung dalam
komunitas lokal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan anggota
komunitas tersebut.

4.

Organisasi Kemasyarakatan

Pakar merupakan bagian dari kepengurusan atau bekerja dalam
organisasi masyarakat tersebut yang dibuktikan dengan surat
keanggotaan atau surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa

pakar merupakan bagian dari organisasi masyarakat terssebut.

5.

Swasta
Pakar merupakan orang yang bekerja pada perusahaan swasta tersebut
yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja pada perusahaan
tersebut

6.

Media

Pakar bekerja dalam perusahaan media tersebut yang dibuktikan

dengan surat keterangan bekerja pada perusahaan media tersebut.

7. Jejaring
Pakar bekeda dan tergabung dalam sebuah jejaring atau kemitraan
tersebut yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja.

c.

Periode Kerja
Periode lama kerja pakar pada sebuah institusi. Periode kerja dapat ditulis
menggunakan bulan dan tahun bila periode lama kerja tidak lebih dari
satu tahun, bila dalam
jangka lebih dari satu tahun maka
dituliskan tahun masuk dan tahun selesai. Contoh: (Januari - Mei 2OtT
atau 2Ol4 - 2OI7)

d.

Jabatan
Posisi yang dapat merepresentasikan tingkatan/ golongan pakar tersebut
di dalam suatu institusi. Contoh: Kepala divisi, Deputi, Dosen, dll.

e.

Deskripsi Pekerjaan
Penjelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan, seperti tugas dan
deskripsi secara singkat apa saja yang dilakukan selama bekerja pada

*fin[itusitersebut.Tugasdandesklipsipekerjaanyangterkait"m
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perubahan iklim menjadi fokus utama yang dapat dijelaskan pada bagian
lnt.

f.

Website Perusahaan

Menyematkan alamat website perusahaan

yang dapat

menjelaskan mengenai profi1 perusahaan atau institusi
pakar. Contohnya: http: / /www.menlhk.go.id/

diakses,
tempat bekerja

1.3.2.Riwayat Kegiatan
Keikutsertaan pakar dalam mengikuti atau mengelola suatu kegiatan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ada atau kontrak
kerja. Kegiatan yang dapat dimasukkan adalah kegiatan yang terkait dengan
perubahan iklim baik itu berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim atau
pengurangan risiko bencana. Secara lengkap, formulir riwayat kegiatan dapat
dilihat pada Tabel 6.
Tabel

6.

Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim

Bagian Riwayat Kegiatan

Riwayat Kegiatan terkait Bidang Perubahan Iklim
Nama

Keglatan

a.

Periode
Kegiatan

Posisi

Deskripsi
Kegiatan

Institusl
Pelaksana
Keglatan

Nama Kegiatan
Nama kegiatan yang diikuti oleh pakar, dimana dalam nama kegiatan
tersebut harus mengandung kata-kata terkait adaptasi perubahan iklim
seperti adaptasi, bencana, risiko, perubahan iklim, d11. Contoh: Pemetaan
Kebencanaan Berbasis Perubahan Iklim Tingkat Kota/Kabupaten di
Provinsi Jawa Barat dan Banten.

b

Periode Kegiatan
Lama keikutsertaan pakar dalam kegiatan tersebut yang berperan aktif
dalam mengembangkan ataupun menjalankan kegiatan tersebut.
Periode dapat ditulis bulan dan tahun aktifnya pakar dalam kegiatan
tersebut. Contoh: (Januari - Mei 2017 atau 2014 - 2Ol7)

c

Posisi
Posisi pakar dalam kegiatan atau tanggung jawab pakar selama terlibat
aktif dalam kegiatan tersebut. Posisi dalam kegiatan terbagi menjadi 6

bagian yaitu: Penasihat, Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris /
Bendahara, Kepala Bidang, Anggota.

d.

Deskripsi Kegiatan
Penjelasan singkat mengenai kegiatan yang diikuti pakar tersebut
berupa tujuan dan mafaat kegiatan tersebut dilakukan, hingga targei

yang ingin di capai selama

kegiatan
Kebermanfaatan kegiatan tersebut dalam

Vt1;/[lt

Konrite

tersebut dilaksanakan.
mendukung adaptasi
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perubahan iklim serta penurunan risiko bencana dapat dijelaskan dalam
bagian ini.

e. Institusi

Pelaksana Kegiatan
Institusi pelaksana yang melaksanakan kegiatan tersebut, dapat berupa
pelaksana teknis atau donor (pemberi dana) serta pendukung dalam
pelaksanaan kegiatan. Dalam bagian ini dituris jenis institusi yang
terlibat dalam kegiatan tersebut. Jenis institusi dikelompokan menjadi 7
bidang yaitu: Lembaga Pemerintahan, perguruan Tinggi, Komunitas
Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Swasta, Media, dan Jejaring. Contoh:
Jika pelaksana kegiatannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) maka dituiis Lembaga pemerintah.

1.3.3. Afiliasi Profesi
Afiliasi profesi pakar dapat berupa organisasi atau perhimpunan yang diikuti
oleh pakar dalam suatu periode tertentu. Afiliasi profesi ini biasanya suatu
badan organisasi yang non-profit, yaitu hanya sebagai wadah perkumpulan
yang memiliki ide dan tujuan yang sama. Aliliasi ini dinilai penting karena
merupakan wadah bertukar pikiran dan informasi mengenai hal-hal yang
telah dilakukan oleh anggota afiliasi tersebut. Formulir afiliasi profesi dapat
dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi perubahan Iklim Bagian
Bidang Kepakaran

Afiliasi Profesi
Nama Lembaga
Ke rofesiao

Ke

Periode
taan

Posisi

Deskripsi Lembaga

a

Nama Lembaga Keprofeslan
Nama lembaga profesi yang diikuti oleh pakar, nama lembaga sesuai
dengan ketetapan pendirian lembaga tersebut.

b

Perlode Keanggotaan
Periode pakar terlibat secara aktif dalam lembaga profesi. Contoh:
(Januari - Mei 2017 ataw 2OI4 - 2Ot7)

c

Posisi
Posisi pakar dalam lembaga profesi yang menggambarkan tugas dan
wewenang yang dapat dilakukan pakar dalam lembaga tersebut. posisi
dalam lembaga terbagi menjadi 6 bagian yaitu: penasihat, Ketua
Umum, Wakil Ketua, Sekretaris / Bendahara, Kepala Bidang, Anggota.

d

Deskripsi Lembaga
Penjelasan singkat mengenai lembaga profesi tersebut, seperti fokus
bahasan di lembaga hingga kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan
terkait adaptasi perubahan iklim merupakan prioritas utama yang
dapat dijelaskan pada bagian ini.
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1.3.4.Partisipasl Forum
Partisipasi dalam forum ini adalah keikutsertaan pakar dalam mengikuti atau
menghadiri sebuah kegiatan secara berkala tanpa ada jangka waktu
keterlibatan yang ditetapkan. Keterlibatan forum dinilai penting karena
secara tidak langsung forum-forum tersebut lebih banyak diikuti oleh pakar
dan tim pelaksana teknis dalam kegiatan terkait adaptasi perubahan iklim.
Forum yang masuk penilaian diantaranya adalah FGD, Workshop, Bimbingan
Teknis, Diklat, Kursus Singkat. Sedangkan forum seperti Seminar, Konsultasi
public, Sosialisasi, dan Simposium tidak dimasukkan kedalam penilaian.
Lima forum yang masuk penilaian disebabkan forum tersebut memungkinkan
adanya pertukaran pemikiran yang memberikan banyak kesempatan dalam
meningkatkan pengetahuan seseorang. Selain itu forum tersebut aktif
melibatkan peserta untuk mengemukaan pendapatnya, tidak hanya
mendengarkan materi secara pasif. Secara lengkap, formulir mengenai
partisipasi forum dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim Bagian
Partisipasi Forum

Partis

i dalam forum terkalt

rubahan iklim
Skala
Posisi
Kegiatan
Nama
Waktu
Jenis
Materi (Internasional (Narasumber
Lokasi
/ panelts/
Kegiatan Kegiatan
Kegiatan Paparan
/ Naslonal / moderator /
ada

tasi

lokal

fasilitator

a. Nama Keglatan
Nama forum yang diikuti oleh pakar, dimana dapat nama kegiatan
tersebut harus mengandung unsur-unsur kata terkait adaptasi
perubahan iklim, seperti adaptasi, pengurangan risiko, atau bencana
terkait iklim.
b. Waktu Keglatan
Penjelasan mengenai keterlibatan pakar dalam mengikuti forum
tersebut, dapat didejelaskan dalam satuan jumlah jam terlibat atau
jumlah hari terlibat.
c. Lokasl
Tempat pelaksanaan forum tersebut dilaksanakan atau wilayah kajian
yang menjadi bahasan dalam forum tersebut.
d. Jenis Keglatan
Pengkategorian forum dibagi menjadi 5 jenis yaitu FGD, Workshop,
Bimbingan Teknis, Diklat, dan Kursus. Kegiatan diluar 5 jenis tersebut
tidak dapat dimasukkan menjadi bagian partisipasi forum.
e. Materi Paparan
Penjelasan mengenai materi, permasalahan, dan solusi yang dibahas
dalam forum tersebut baik itu materi yang dipaparkan oleh pakar
tersebut dan materi yang dibahas secara umum dalam satu kegiatan
forum tersebut.
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f.

Skala Keglatan
Luas cakupan peserta yang terlibat dalam forum tersebut, skala kegiatan
terdiri dari tingkat Internasional, Nasional atau Lokal. Skala ini dapat
dilihat dari keterlibatan peserta yang tergabung dalm forum tersebut.
g. Posisi
Posisi pakar dalam forum tersebut, seperti: Narasumber, Panelis,
Moderator, atau Fasilitator

1.4. Publikasi llmiah Terkait Bidang Perubahan lklim
Publikasi ilmiah merupakan semua hasil tulisan yang telah dikerjakan
oleh pakar baik itu berupa tim atau individu. Publikasi dapat berupa
jurnal, buku, prosiding seminar dan lain-lain, dimana publikasi itu dapat
diakses oleh orang lain. Setiap jenis publikasi memiliki penilaian sendiri,
begitu pula penerbit publikasi memiliki nilai yang berbeda antara satu

dengan yang lainnya. Kriteria penilaian publikasi adalah dengan
menggunakan penilaian kuartil dari sistem Scimago Journal & Country
Rank dari data Scopus berdasarkan penerbit tulisan pakar tersebut.
Selain itu, jumtah publikasi yang telah dilakukan pakar akan mendapat
penilaian tersendiri.

Kriteria penilaian pubtikasi ilmiah adalah dengan melihat jumlah

publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh pakar. Ada beberapa jenis
publikasi yang masuk dalam kriteria penilaian yaitu: jurnal, buku,
prosiding seminar dan publikasi diluar tiga kriteria sebelumnya dimana
publikasi tersebut dapat diakses oleh orang lain.

a. Jurnal
Kriteria jurnal yang masuk kedalam publikasi ilmiah adalah jurnal
yang membahas mengenai suatu kajian ilmiah yang berkaitan
dengan perubahan iklim.
b. Buku
Kriteria buku yang dapat dimasukkan dalam publikasi ilmiah adalah
buku yang menguraikan materi atau pelajaran yang berkaitan
dengan perubahan iklim.
c. Prosiding seminar
Prosiding seminar yang dimasukkan kedalam publikasi ilmiah adaiah
tulisan ilmiah (paper) yang terkait dengan perubahan iklim. Formulir
publikasi ilmiah dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim Bagian
Publikasi Ilmiah

Judul

Tahun

terbit

Tema

Skala
Posisi dalam Penerbit
Bahasa
Publikasi
Tim Penulis

tl
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Hal-hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

a) Judul
Judul publikasi yang diterbitkan, dimana dalam judul
tersebut terdapat
unsur-unsur kata terkait adaptasi perubahan iklim.
Droughts
in the Amazon. Identification, Characterizationcontoh:
and
Dynamical

Mechanisms Associated.

bl

Tahun Terbit
Tahun diterbitkannya pubrikasi ilmiah tersebut.
contoh: 20r0.

cf

Tema
Representasi secara umum mengenai topik publikasi
ilmiah-pot
yang
diterbitkan oleh pakar, atau dapai dikatakan sebuah
gag"s"rr
ot

yang dibahas dalam publikasi ilmiah tersebut.
Temi
kedalam pubiikasinya terkait adaptasi perubahan |.rrg ,r."".rt
iklim. contoh:
Bencana Terkait Iklim

df

Posisi dalam Tim penulis
Posisi pakar daram penulisan publikasi dibagi
menjadi 2 posisi. pertama
adalah pakar sebagai
utama (author;, i<edua
_penulis
sebagai penulis pendukung (co-author). pada bagian "a.Lf, f.t".
ini menuliskan
posisi pakar dalam pubrikasi miah tersebut.
penuris
Contoh:
utama.

e)

Penerbit
Penerbit publikasi ilmiah dituris pada bagian ini,
ditulis secara rengkap,
atau dapat ditambahkan dengan singkatannya. Contoh:
The Journal of
Applied Meteorologr and Climatolog. (JAMC).

f)

Skala publikasi
Skala publikasi merupakan cakupan pembaca
dari publikasi ilmiah
yang

pakar tulis, d.alam hal ini dibagi menjaai' Z yaitu
st<ata
international dan nasionar. pada bagian ini dituliskan
prrurt
dari publikasi pakar tersebut. Contoh: Internasional.
"tia
""i

g)

Bahasa

Bagian ini bahasa dikelompokan menjadi 2 bagiar- yaitu
penulisan
dalam Bahasa inggris dan penulisan dalam Bahasa Indonesia.
Ditulis
sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam publikasi
ilmiah pakar

tersebut. Contoh: Bahasa Inggris.

1.5. Kemampuan Bahasa
Kemampuan Bahasa-dikerompokan menjadi 3 kriteria yaitu
dari
baik, baik hingga cukup. Kemampuan iahasa yang menjadi sangat
penilaian
utama adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. pada
bagian ini,
"d..rg..,
centang atau beri tanda- silang (X) pada formulir
kemampuan bahasa y-ang dimiliki oleh pakar, dengan "."r"i
kriteria p.rrii.l"r,
yang dijelaskan pada Tabel 10.
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Tabel 10. Kriteria Penilaian Kemampuan Bahasa Inggris Berdasarkan
Hasil Penilaian Tes TOEFL dan IELTS
Tes
TOEFL

510 ) sangat baik
-4 ) cukup
5-6 )baik
>6 ) sangatbaik

>
3

IELTS

Tabel

Score

400-480)cukup
480-510)baik

11.

Formulir Registrasi Pakar Terkait Adaptasi Perubahan
Iklim Bagian Kemampuan Bahasa

Bahasa
Indonesia
Inggris
Lainnya, sebutkan: .....

Sangat Baik

Baik

Cukup

JENDERAL,

rJ
Dr. Ir. NUR
PATIN, M.For.Sc
NrP. 19580108 198603 2 002
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Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal pengendalian perubahan Iklim
Nomor :
P.\/ ??t/SE'[I K!r.^. t/ t /aorB
Tanggal i
bO Januari 2018
Tentang :
Pedoman Penilaian Registrasi pakar Terkait Adaptasi
Perubahan Iklim
MEI{ANISME PENDAFIARAN DAN PENILAIAN REGISTRASI PAKAR
TERKAIT ADAPTASI PERUBAIIAN IKLIM
1

Mekanisme Pendaftaran Pakar Terkait Adaptasi perubahan Iklim
Pendaftaran registrasi pakar terkait adaptasi perubahan iklim dapat
dilakukan oleh individu yang mempunyai kapasitas dan terlibat dalam
pen3rusunan dokumen aksi adaptasi perubahan iklim.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem pendaftaran secara daring
melalui pengajuan registrasi yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, u.p. Direktur Jenderal pengendalian perubahan
Iklim.
Dokumen pendaftaran pakar terkait adaptasi perubahan iklim mengacu
pada Lampiran II pada peraturan ini.

2

Mekanlsme Penllaian Pakar Terkait adaptasi perubahan ikllm
2. 1. MeLanlsme Penilalan

2.1.1. Penilaian Dokumen
Penilaian dalam sistem registrasi pakar terkait adaptasi perubahan
iklim, tidak menilai seorang pakar berdasarkan keahliannya, namun
menilai berdasarkan pengalaman. pengalaman pakar dari formulir

tersebutlah yang kemudian akan diverifikasi kedalam sistem dengan
menilai berkas pendukung sesuai dengan isian formulir registrasi.
Berkas pendukung dikirim dalam bentuk softlile (scan atau fotocopy)
yang merupakan hasil duplikasi dari file asli bila memungkinkan
menggunakan hasil duplikasi yang teregalisir. Seperti dijelaskan pada
bagian formulir regitrasi, bahwa terdapat 5 bagian yaitu identitas diri,
riwayat pendidikan, pengalaman profesional, publikasi ilmiah dan
kemampuan bahasa. Verilikasi akan dilakukan pada semua bagian
tersebut, dengan rincian penilaian akan dijelaskan pada bagian sistem
penilaian.

2.1.2. Tia. Teknis
Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor. P.33/ Menlhk/ Setjen / Kurn. I I 3 I 20 16, menyatakan
bahwa yang bertanggung jawab dalam menilai dokumen registrasi pakar
terkait adaptasi perubahan iklim adalah pejabat eselon 1 Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. pejabat eselon 1 menunjuk pejabat
eselon 2 bidang adaptasi perubahan iklim yang kemudian dapat
membentuk tim teknis untuk melakukan penilaian berkas registrasi.
Penilaian dokumen dilakukan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak
dokumen registrasi diterima oleh Kementerian LHK.
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2.1.3. Hasil Penilaian
Penilaian dokumen dibagi menjadi 2 yaitu layak atau tidak layak kepada
semua registran pakar terkait adaptasi perubahan iktim. Jika pakar
masuk kedalam kriteria layak sebagai pakar, maka pejabat eselon iyang
bertanggung jawab di bidang perubahan iklim meregistrasi pakar teit<ait
adaptasi perubahan iklim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak dokumen registrasi diterima. Sedangkan jika pakar ,.ru"rk
kedalam kriteria tidak layak sebagai pakar, maka pejabai eselon I yang
bertanggung jawab di bidang perubahan iklim menorak registrasi disertai
dengan alasan penolakan.

2.1.4. Pengumuman Hasil Penllaian
Hasil penilaian yang telah didapatkan selanjutnya akan diproses sesuai
dengan hasil, dimana bila layak maka akan dilakukan penetapan SK
untuk penetapan pakar. Selain melakukan penetapan SK, tim penilai
akan memberikan informasi melalui alamat email serta kontak yang
terdapat pada formulir. Penilaian kepakaran akan dinilai secara periodik
selama per 5 tahun, dimana jika pakar yang telah teregistrasi hanya
perlu melakukan pembaruan terhadap formulir registrasi yang teiah
diterima pada periode sebelumnya. pembaruan ini untuk melihat
perkembangan dan peningkatan pakar serta melihat rekam jejak pakar
dalam kegiatan terkait adaptasi perubahan iklim.

2.2. Sistem Penllaian
2.2. 1. Pendtdikan Formal

Pendidikan formal atau dalam hal ini pendidikan akademik diniiai
berdasarkan mutu dari perguruan tinggi. Dalam hal ini, pemerintah
menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan Tinggi untuk
mendapatkan Pendidikan bermutu (UU No. 12 Tahun 2012 pasal 51 Ayat
2). Sistem penjaminan mutu pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal
yang dikembangkan oleh perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan
mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi Perguruan
Tinggi dilakukan oreh Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi
sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menilai seluruh
Perguruan Tinggi di Indonesia.

Penilaian untuk pendidikan formal dihitung berdasarkan capaian
pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pakar. Pendidikan formal
seperti dijelaskan pada bagian formulir pakar, bahwa terdapat 5 bagian
yaitu pendidikan sarjana, magister, doctor, diploma, profesi dan
spesialis. Penilaian pun didasarkan pada akreditasi untuk asal
perguruan tinggi serta peringkat universitas di Asia untuk perguruan
tinggi dalam negeri. sedangkan untuk perguruan tinggi luar negeri

.

penilaian berdasarkan peringkat universitas di dunia. Penilaian capaian
pendidikan formal pakar dinilai berdasarkan Tabel 12. pakar yang
dengan jenjang pendidikan sarjana maka mendapat nilai 3, pendidikan
magister mendapat nilai 4, dan pendidikan doktor mendapat nilai 5,
pendidikan diploma mendapat nilai 2, pendidikan profesi mendapat nilai
4, dan pendidikan spesiaris mendapat nilai s. Totar nilai maksimal yang
didapatkan untuk jenjang pendidikan formal adalah 10.
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Tabel 12. Penilaian Pendidikan Formal Berdasarkan Capaian pendidikan
Pakar

Pendidikan Formal

Nilai

ana
ster
Doktor

3
4
5
2
4
5

D

Profesi
Spesialis

Asal perguruan tinggi pakar mendapatkan penilaian pula, dengan dibagi
menjadi perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri.
Untuk perguruan tinggi dalam negeri, sistem penilaian berdasarkan
akreditasi dari BAN-PT yang didapat oleh institusi tersebut. PT dengan
akreditasi A mendapat nilai 10 dan akreditasi B mendapat nilai 5. Untuk
PT yang tidak tergolongkan akreditasi A dan B oleh BAN-PT maka akan
mendapat nilai 0. Selain itu, penilaian dilakukan pula berdasarkan

di dunia menggunakan 3 data yaitu ranking
universitas dunia dari website Webometric, Times Higher Education dan
QS world university Rankings. Untuk PT yang masuk kedalam ranking
pada website Webometric akan mendapat nilai 10, pada website Times
Higher Education mendapat nilai 10, dan pada website es world
university Rankings mendapat nilai 10. untuk pT yang tidak masuk
kedalam ranking dari keseluruhan website tersebut maka mendapat nilai
ranking universitas

0.

Tabel 13. Penilaian Asal Perguruan Tinggi Untuk perguruan Tinggi
Dalam Negeri

Akreditasi BAN-

Nilai

PT

Akreditasi A
Akreditasi B
Tidak
terakreditasi

10
5

0

Sistem Ranking
Universitas
Webometric
QS World UniversiW
Times Higher Education

AkreditasiA

Nilai

trJilai

Nilai

10
10
10

Webornetric

Total

Gambar 3.

Nilai

W

Akreditasi

Tirner l*igher

Larnnya

'Education

'
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Untuk pergurLlan tinggi luar negeri, sistem penilaian berdasarkan
peringkat perguruan tinggi tersebut dalam 5 data ranking universitas
dunia berdasarkan website webometric, Times Higher Education, es
World University Rankings, The Center for World University Rankings cwuR, dan u.s. News Education. Untuk perguruan tinggi yang masuk
kedalam ranking dibawah 2oo pada masing-masing website akan
mendapat nilai 10, ranking 200 hingga 4oo mendapat nilai 8, ranking
40o hingga 600 mendapat nilai 6, ranking 600 hingga 8OO mendapat nilai
4, dan ranking diatas 800 mendapat nilai 2. Untuk PT yang tidak masuk
kedalam ranking dari keseluruhan website tersebut maka mendapat nilai
0.

Tabel 14. Penilaian Asal Perguruan Tinggi Untuk Perguruan Tinggi Luar
Negeri

Sistem Ranking
Universitas

Nilai

Ranking
Universitas

Nilai

Webometric
QS World Universiff
Times Higher Education
CWUR
U.S. News Education

10
10
10
10
10

< 200
200 - 400
400 - 600
600 - 800
> 800

10
8

6
4
2

Webometric

U,$'liXtws

Nilai

td0catibn

I

QS

I

,

World

University Ranking

,'

Total

Nilai

CWUR - The Center

forWorld University

Times Higher

Nilai

Education

Rankings

Gambar

4.

Simulasi Penilaian Pendidikan Formal Untuk Asal
Perguruan Tinggi Luar Negeri

2.2.2. Pendidikan Non-Formal
Untuk pendidikan non-formal

ini, dinilai berdasarkan jumlah
keikutsertaan pakar tersebut dalam mengikuti kegiatan pendidikan nonformal yang berkaitan dengan perubahan iklim. Penilaian berdasarkan
jumlah keikutsertaan diasumsikan bahwa dengan banyaknya
pendidikan non-formal yang diikuti maka akan semakin banyak pula
pengalaman dan ilmu yang didapat. Selain jumlah, penyelenggara
pendidikan non-formal tersebut pun mendapat penilaian. Masingmasing penyelenggara memiliki standar acara dan peserta yang dapat
mengikuti pendidikan tersebut sehingga masing-masing memiliki nilai
berbeda
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Tabel 15. Penilaian Keikutsertaan Pakar Dalam Pendidikan Non-Formal

Pelatihan Nilai

<2

2

4-6
6-8

4
6
8

2-4
>8

10

Blmbingan
Nilai
Teknis
<2
2

Workshop Nilai

<2

2-4

4-6
6-8
>8

2
4
6

2-4
4-6
6-8

B

4

6
8

>8

10

10

Kursus Nilai

<2

2-4

2
4
6

>8

10

4-6
6-8

B

Untuk jumlah keikutsertaan, jika mengikuti kurang dari 2 kegiatan
mendapat nilai 2, mengikuti 2 hingga 4 kegiatan mendapat nilai 4,
mengikuti 4 hingga 6 kegiatan mendapat nilai 6, mengikuti 6 hingga 8
kegiatan mendapat nilai 8, dan mengikuti
lebih dari 8
kegiatan mendapat nilai 10. Jika tidak mengikuti satupun kegiatan maka
mendapat nilai 0.
Untuk penyelenggara pendidikan non-formal dibagi menjadi 7 bagian
yaitu: Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Komunitas Lokal,
Organisasi Kemasyarakatan, Swasta, Media, dan Jejaring. Setiap
penyelenggara dengan tingkat yang berbeda akan mendapatkan
penilaian yang berbeda, penilaian secara lengkap dapat dilihat pada

Tabel 16.
Tabel 16. Sistem penilaian bagian penyelenggara pendidikan non-formal
Penyelenggara
pemerintah
Perguruan tingqi
Komunitas lokal
Organisasi Masyarakat
Swasta
Media
Jejaring
Lem

Nilai
5
5

4
4
4
3
J

2.2.3. Riwayat Kerja
Riwayat kerja dinilai berdasarkan instansi tempat pakar bekerja, hal
tersebut mengenai kapasitas yang didapatkan pakar didalam instansi
tersebut. Riwayat kerja pun dinilai berdasarkan pekerjaan terakhir dari
pakar tersebut, atau dapat dilihat berdasarkan pekerjaan terlama yang
dilakukan oleh pakar tersebut. Misal, jika pakar berasal dari instansi
perguruan tinggi maka pakar tersebut memiliki kapasitas yang lebih
dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan sautu bidang
tertentu. Untuk penilaiannya menggunakan sistem seperti pada Tabel 17
berikut.
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Tabel 17. Penilaian riwayat kerja pakar berdasarkan instansi
Penyelenggara
l,embaga pemerintah
Perguruan tinggi
Komunitas lokal
Organisasi Masyarakat
Swasta
Media

Jeiaring

Nilai
10
10

8
8
8
6
6

2.2.4. Rfutayat Kegiatan
Riwayat kegiatan yang diikuti oleh pakar dinilai penting untuk mengukur
seberapa banyak keterlibatan pakar tersebut dalam kegiatan terkait
adaptasi perubahan iklim. Beberapa komponen yang dinilai diataranya
adalah posisi (Tabel 18) serta institusi pelaksana kegiatan (Tabel 19).
Untuk institusi pelaksana kegiatan, pengelompokannya berdasarkan 7
bidang yaitu: Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Komunitas
Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Swasta, Media, dan Jejaring. Untuk
penilaian menggunakan sistem seperti pada Tabel 18.

Tabel 18. Penilaian Institusi Penyelenggara Kegiatan Terkait Adaptasi
Perubahan Iklim
Penyelenggara
Lembaga pemerintah
Perguruan tinggi
Komunitas lokal
Organisasi Masyarakat
Swasta
Media
Jeiaring

Nilai
10
10
8
8
B

6
6

Tabel 19. Penilaian Riwayat Kegaitan Berdasarkan Posisi Pakar Dalam
Kegiatan Yang Diikuti

Posisi
Penasihat
Ketua Umum
Wakil Ketua
Sekretaris / Bendahara
Kepala Bidang
Anggota

Nilai
10
10

8
6
6
4

2.2.5, Afiliasi Profesi
Afiliasi profesi dinilai berdasarkan posisi pakar tersebut selama menjadi
bagian lembaga keprofesian. Setiap posisi memiliki tanggung jawab yang
berbeda sehingga masing-masing posisi memiliki nilai yang berbeda satu
dengan yang lainnya. Peniiaian posisi pakar dalam afilasi profesi dapat
dilihat pada Tabel 20.
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Tabel 20. Penilaian Afiliasi Profesi Berdasarkan Posisi Pakar Dalam
Keanggotaan Afiliasi

Nilai

Posisi
Penasihat
Ketua Umum
Wakil Ketua
Sekretaris / Bendahara
Kepala Bidang
Anggota

10
10
8

6
6
4

2,2.6. Partisipasi Forum

Partisipasi forum dinilai menggunakan beberapa komponen dari formulir
yang telah diisi oleh pakar, diantaranya yang masuk kedalam kriteria
penilaian adalah Jenis kegiatan, Skala kegiatan, serta posisi pakar dalam

forum tersebut. Jenis kegiatan dapat dikelompokkan menjadi FGD,
Workshop, Bimbingan Teknis, Diklat, Kursus Singkat. Sedangkan untuk
skala kegiatan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dengan skala
international dengan nilai 10, nasional dengan nilai 6 dan lokal dengan
Posisi pakar dalam partisipasinya di forum
nilai 2.
dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai narasumber dengan
nilai 10, panelis dengan nilai 6, moderator dengan nilai 6, dan fasilitator
dengan nilai 4.

Tabel 21 Penilaian Partisipasi Forum Berdasarkan Jenis Kegiatan Yang
Diikuti Oleh Pakar

Pelatihan Nilai

<2

2-4
4-6
6-8
>8

2
4

6
8
10

Bimbingan Nilai
Teknis
<2
2

Workshop Nilai

<2

2-4
4-6
6-8
>8

2
4
6
8
10

2-4
4-6
6-8

4
6
8

>8

10

Kursus Nilai

<2

2-4
4-6

6-8
>8

2
4

6
B

10

Tabel 22. Penilaian Partisipasi Forum Berdasarkan Skala Kegiatan

Nilai

Skala Kegiatan
Internasional
Nasional
Lokal

10

6
2

Tabel23. Penilaian Partisipasi Forum Berdasarkan Posisi Pakar Dalam Forum
Posisi
Narasumber

Nilai

Panelis
Moderator

6
6
4

10

Fasilitator
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2.2.7. Jetis dan Jumlah Publikasi
Jenis dan jumlah publikasi yang dilakukan oleh pakar memiliki nilai
yang berbeda, dimana penilaian untuk jenis publikasi berupa jurnal
berbeda dengan bentuk buku serta bentuk prosiding. Jumlah publikasi
yang dilakukan mempengeruhi pula pada penilaian, dimana semakin
banyak publikasi maka akan mendapatkan nilai yang berbeda. Sistem
penilaian untuk jenis dan jumlah publikasi dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Jenis dan Jumlah Publikasi Yang Telah Dipublikasikan oleh
Pakar

Jumlah
Jurnal

Nilai

Jumlah
Buku

Nilai

1

2

I

2

2
3

4
6

4

B

2
3
4

>=5

4
6
8

10

>=5

10

Jumlah
Prosiding

Nilai

i

2
4
6
8
10

2-3
4-5
6-7
>7

2.2.8. Posisi dalam Tim Penulis
Posisi pakar dalam penulisan publikasi dibagi menjadi

2 kriteria
penilaian. Pertama adalah pakar sebagai penulis utama (author), maka
akan mendapat nilai 10. Sedangkan jika pakar tersebut hanya sebagai
penulis pendukung (co-author) maka akan mendapat nilai 5. Pembagian
ini didasarkan pada keterlibatan penulis dalam mempublikasikan
tulisan ilmiahnya. Dilihat bahwa penulis utama memiliki tanggung jawab
lebih besar dalam mempertahankan keilmiahan dari tulisan yang telah
dipublikasi dibanding sebagai penulis pendukung.
Tabel 25. Posisi Pakar Dalam Tim Penulis Publikasi

Posisi dalam Tim Penulis
Penulis Utama
Penulis Pendukung

Nilai
10
q

2.2.9. Penerbit
Penerbit publikasi dinilai menggunakan kualitas dari penerbit tersebut
berdasarkan penilaian dari sistem Scimago Journal & Country Rank dari
data Scopus dengan menggunakan indikator SCImago Journal Rank
(SJR). SJR adalah indeks yang mengukur besarnya dampak, pengaruh
serta prestis dari jurnal tersebut. Indeks tersebut menjelaskan jumlah
rata-rata sitasi atau kutipan yang digunakan dari sebuah publikasi
selama setahun terakhir hingga 3 tahun sebelumnya. SJR menggunakan
data dari Scopus karena merupakan representasi terbaik yang dapat
menggambarkan keseluruhan struktur ilmu pengetahuan dunia pada
skala global. Scopus adalah database ilmiah terbesar di dunia pada
periode 2OOO-2O11. Data Scopus mencakup sebagian besar jurnal,
termasuk didalamnya data dari Thomson Reuters Web of Science (WOS)
dan data lainnya dari tahun 1996 (Guerrero-Bote & Moya-Anegon 2012).
Indeks SJR menggolongkan jurnai menjadi 5 tingkatan.
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Tingkatan Pertama (Ql - Quartil 1)
2. Tingkatan Kedua (Q2 - Quartil 2)
3. Tingkatan Ketiga (Q3 - Quartil 5)
4. Tingkatan Keempat (Q4 - Quartil 4)
5. Tingkatan Tanpa Kualifikasi
Tingkatan pertama (Q1) akan mendapat nilai 10, tingkatan 2 (Q2l
mendapat nilai 8, tingkatan 3 (Q3) mendapat nilai 6, tingkatan 4 (Q4)
mendapat nilai 4, dan tingkatan tanpa kualifikasi mendapat nilai 2'
Untuk penerbit yang tidak terdaftar pada data Scopus maka akan
mendapat nilai 1.
Tabel 26. Tingkatan penerbit berdasarkan data sistem Scimago Journal
& Country Rank
1.

Nilai

tan Penerbit
Q2
Q3
Q4

10
8
6
4

Tanpa kualifikasi
Tidak terdaftar

1

1

,)

2.2.lo.Skala dan Bahasa Publikasi

Skala publikasi merupakan cakupan pembaca dari publikasi ilmiah yang
pakar tulis, dalam ha1 ini dibagi menjadi 2 yaitu skala international dan
nasional. Untuk skala publikasi International maka mendapat nilai 10,
sedangkan untuk skala nasional maka mendapat nilai 5. Skala pubiikasi
ini mengindikasikan seberapa luas penyebaran dan kebermanfaatan
tulisan tersebut untuk orang lain. Bahasa yang digunakan dalam tulisan

publikasi ilmiah pakar menjadi bagian penting, dimana jika
menggunakan Bahasa inggris, maka cakupan pembaca publikasi
tersebut akan lebih luas dibanding menggunakan Bahasa Indonesia'
Maka dalam bagian ini Bahasa dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu
penulisan dalam Bahasa inggris mendapat nilai 10, dan penulisan dalam
Bahasa Indonesia mendapat nilai 5.
Tabel 27. Penilaian Publikasi Ilmiah Pakar Berdasarkan Skala Dan
Bahasa Publikasi
Skala Publikasi
Internasional
Nasional
2.2. I

Bahasa Publikasi
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris

Nilai
10
5

Nilai
5
10

l.Keaampuan Bahasa

Kemampuan bahasa adalah kemampuan dalam berkomunikasi dan
mengkomunikasikan suatu informasi kepada khalaak umum'
Komunikasi dapat berupa lisan maupun tulisan yang dapat menjadi
sarana bertukar ide dan informasi, sehingga kemampuan bahasa
diperlukan dalam kriteria pakar terkait adaptasi perubahan iklim'
Dingan kemampuan bahasa asing (contoh: inggris) yang baik, maka
cakupan informisi yang dapat disebarkan akan lebih luas dibanding
hanya menguasai bahasa Indonesia Kemampuan bahasa inggris dinilai
dengan menggunakan hasil dari TOEFL atau IELTS pakar'
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Kemampuan bahasa digolongkan berdasarkan 3 kriteria yaitu cukup
dengan nilai 4, baik dengan nilai 8 dan sangat baik dengan nilai 10.
Penggolongan tersebut berdasarkan nilai tes bahasa Inggris seperti
dibawah ini.
Tabel

28.

Kriteria Penilaian Kemapuan Bahasa Inggris Berdasarkan
Hasil Penilaian Tes TOEFL Dan IELTS
Tes

TOEFL

Score

400-480:4)cukup
480-510:8)baik
>

IELTS

510

: 10 )san

3-4:4)cukup
5-6:8)baik
>6

10

)

t baik

san gat baik

Tabel 29. Penilaian Publikasi Ilmiah Pakar Berdasarkan Kemampuan
Bahasa

Kemampuan Bahasa
Inggris
Sangat Baik
Baik
Cukup

Kemampuan Bahasa
Indonesia
Sangat Baik
Baik
Cukup

Nilai
10

8
4

Nilai
10

8
4

Secara ringkas, kriteria penilaian kelayakan seorang pakar untuk dapat

diregistrasimsebagai

pakar terkait adaptasi perubahan iklim,

sebagaimana tercantum dalam Tabel 30.

Tabel 30. Kriteria Penilaian Kelayakan Seorang Pakar Untuk Dapat
Diregistrasi Sebagai Pakar Terkait Adaptasi Perubahan Iklim.
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Krlteria Penilaian

No.
1

Pendidikan
Pendidikan Formal
/ Jerriar.g pendidikan
/ Perguruan tinggi
i. PendidikanNon-Formal
/ Jenis pendidikan non-formal
/ penyelenggara pendidikan nonformal
Riwayat kerja
r' institusi kerja
Riwayat kegiatan
/ institusi penyelenggara kegiatan
/ Posisi dalam kegiatan
Afiliasi Profesi
/ Posisi dalam keanggotaan afiliasi
Partisipasi dalam forum
a. Jenis kegiatan forum
b. Skala kegiatan
(internasional/ nasional/ lokal)
c. Posisi dalam forum
Publikasi Ilmiah
a. Jenis dan jumlah buku
(Jurnal/ buku/ prosiding)
b. Posisi dalam tim penulis
c. Penerbit
d. Skala dan bahasa publikasi
Kemampuan bahasa

i.

2
3

4
5

6

7

Rentang Nilai

2-5
0- 10
2-10

3-5

6-

10

6-10
4-10

4-

10

2-to
2-to
4-

10

2-10

2-LO

5-

10

1-10

5-10
4-10
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