KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

NoMoR t?.1/Wt

/w /Vtlu.t/>/xr+

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan pasal 5 ayat (3), pasal 7 ayat
(6), pasal 11 ayat (4), pasal 74 ayat (4), pasal 15 ayat (4),
pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.84lMENLHK-SETJEN/ KUM,l/
ll12016 tentang Program Kampung Iklim perlu disusun
dan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Kampung Iklim;
Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-(undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P. l8/MenLHK-Ill2Ol5 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang

Peran

Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.L I 3 l2016 tentang
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

52t\;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor

P.84lMENLHKSUUEN/KUM.l I lL l2OL6 tentang Program Kampung

Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1700);

7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan Nomor P.23/PSKL/SET/
PSL.3/ 12l2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha

dalam Pelaksanaan Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM,

Pengertian
Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut PROKLIM adalah program
berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan
pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas

adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas
rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan
kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling
rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat
kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
3. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak
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.
4. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk
upaya penanggulalgan dampak perubahan iklim.
5. Pelaksana adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung
Iklim.
6. Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Pemerintah Pusat adalah seluruh kementerian dan/atau lembaga di tingkat
nasional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung
upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Pemerintah Daerah adalah seluruh Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim.
9. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, perguruan
tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.
10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu
dalam jangka waktu tertentu.

II.PROKLIM Pratama adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal
persentase nilai akhir PROKLIM sampai dengan 50% (lima puluh persen).
12. PROKLIM Madya adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal
persentase nilai akhir PROKLIM antara 5l-80%o (lima puluh satu sampai
dengan delapan puluh persen).
ditetapkan dalam hal
persentase nilai akhir PROKLIM di atas 81% (delapan puluh satu persen).
14. PROKLIM Lestari adalah lokasi PROKLIM yang ditetapkan dalam hal usulan
PROKLIM telah mendapat penghargaan sebagai nominasi PROKLIM Utama.
15. Koordinator PROKLIM tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah
penanggung jawab pelaksanaan PROKLIM yang ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinasikan penguatan
13. PROKLIM Utama adalah lokasi PROKLIM yang adalah

pelaksanaan dan penilaian pengusulan PROKLIM di

tingkat

provinsi/ kabupaten/ kota.
16. Sekretariat PROKLIM adalah tim sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal, dan bertugas mengkoordinasikan pengadministrasian
pelaksanaan dan penilaian PROKLIM secara nasional.

T\rjuan
Pasal 2

Tujuan peraturan adalah sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan
PROKLIM bagi pelaksana, pemerintah, dan pendukung PROKLIM.
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:
a. Informasi Umum PROKLIM
b. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan PROKLIM
c. Pedoman Pengusulan PROKLIM
d. Pedoman Penilaian PROKLIM
e. Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PROKLIM

Informasi Umum
Pasal 4

(1) Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat
penjelasan mengenai latar belakang, tujuan sasaran dan manfaat,
pendekatan prinsip dan strategi PROKLIM;
(2) Penjelasan informasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercatum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.
Pembentukan dan Pengembangan PROKLIM
Pasal 5

(1) Pembentukan dan Pengembangan PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan,

perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim di lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim;
(2) Pedoman pembentukan dan pengembangan PROKLIM adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

Pengusulan PROKLIM
Pasal 6

(1) Pengusulan PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat
dilakukan oleh pelaksana. pemerintah atau pendukung PROKLIM;
(2) Pengusulan PROKLIM dilakukan dengan mengisi lembar pengusulan yang
berisi data umum dan data teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran;
(3) Pengusulan PROKTIM terintegrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN)
Pengendalian Perubahan lklim, pada bagran aksi joint adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim pada lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini.
Penilaian PROKLIM
Pasal 7

(1) Penilaian PROKLIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d
dilaksanakan untuk menetapkan Kampung Iklim, kategori PROKLIM dan
penerima apresiasi PROKLIM;
(2) Pedoman penilaian PROKLIM adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PROKLIM
Pasal 8

(1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PROKLIM sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 3 huruf e dilaksanakan setiap tahun untuk
mengetahui efektifitas dan keberlanjutan program;
(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dan dilaporkan secara be{'enjang;
(3) Pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.
Peraturan ini

Pasal 9
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: JAKARTA

:24 Februari 2017

REKTUR JENDERAL,
5r)E

Dr. Ir. NUR
IPATIN, M.For.Sc
NIP. 19580108 198603 2 002
Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth.:
1

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3 Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4 Para Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.
5 Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
6 Para Direktur tingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
Para Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan
l,ahan.

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

NOMOR
TANGGAL

FEBRUARI 2017

INFORMASI UMUM PROKLIM

I.

Latar Belakang
Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (COz),
Metana (CH+), dan NzO, yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia
menyebabkan bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di
atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan
global. Tanpa dilakukannya upaya untuk mengontrol emisi GRK, suhu bumi
diperkirakan akan meningkat antara 1,4-5,80C pada tahun 2100. Berdasarkan
data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi telah meningkat antara 0,62oC sejak akhir abad ke-19.
Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan
pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di
Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan,
naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak
merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim
dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan,
banjir, longsor, gagal panen, rob, serta meningkatnya wabah penyakit terkait
iklim seperti malaria, demam berdarah dan diare.
Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu
melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang
terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola
hidup rendah emisi dalam melakukan aktifitas sehari-hari misalnya menghemat
pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.

Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan
masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi
dapat diminimalkan. Upaya adaptasi dapat dilakukan antara lain dengan cara
menyiapkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat
kemampuan ekonomi dan kapasitas sosial, meningkatkan pendidikan, serta
menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi
lokal.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan
kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di
tingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak perubahan
iklim yang mungkin terjadi. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan
masyarakat perlu diinventarisasi dan data yang diperoleh dikelola. Dengan

demikian kontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi

dan

pengurangan emisi GRK menjadi terukur.
Pendataan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui
pendekatan aksi lokal yang bersifat bottom-up. Pendekatan ini untuk mendorong
berbagai pihak dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai:
faktor penyebab kerentanan, dampat perubahan iklim, sumber penghasil emisi
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GRK, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi yang sudah dilaksanakan oleh
masyarakat.
PROKLIM akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam
menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebarluasan dan
pertukaran informasi mengenai upaya baik (good practises) adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. PROKLIM merupakan instrumen untuk mendorong
aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, yang difokuskan
pada penguatan kegiatan lokal.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim sangat bervariasi tergantung pada potensi dan kondisi di masing-masing
lokasi. Oleh karena itu untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap
masyarakat dan berbagai pihak, maka disusun pedoman pembentukan dan
pengembangan PROKLIM.

II.

TuJuan, Sasaran dan Manfaat PROKLIM

T\rjuan PROKLIM adalah untuk meningkatkan pemahaman

mengenai
perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan
aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi
perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan
emisi GRK.

T\:juan Khusus Program Kampung Iklim adalah:
a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim di tingkat lokal.
b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.
c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan
pelaksanaan PROKLIM.
d. Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi
pembentukan dan pengembangan PROKLIM.
e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat
diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan
masyarakat setempat.
Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan PROKLIM adalah:

a. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatil
adaptif dan berkelanjutan.
b. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional
atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan
pengendalian kerusakan lingkungan secara umum.
c. Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat
memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim.
d. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah
dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi,
ekonomi dan pengurangan bencana iklim.
f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan
perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan
2

energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target
penurunan emisi nasional.

Manfaat Program Kampung Iklim meliputi:

a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim
dan dampak perubahan iklim.

b. Meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
c. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi
terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.
d. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta
potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan

masukan dalam pemmusan kebijakan, strategi dan program terkait
perubahan iklim.

e. Terbangu.nnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi.
f. Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi
teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi GRK
minimal.

III.

Pendekatan, Prlnsip, dan Strategi
Pelaksanaan PROKLIM menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Dengan
pendekatan tersebut para pemangku kepentingan berinteraksi secara aktif
dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat
kapasitas sosial di tingkal lokal maupun nasional. Selain aksi " akar rumpuf
yang dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat lokal, dikembangkan juga
intervensi kebijakan yang bersifat top-down sehingga upaya lokal tersebut dapat
berjalan efektil efisien dan berkelanjutan.
Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim.
c. Menjalin kemitraan dengan kementerian/ lembaga terkait, pemerintah
daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.

d. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk

menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat.
e. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah
untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat.
f. Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
di tingkat lokal.
g. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang
mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal
serta kegiatan ekonomi masyarakat.

h. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung
pelaksanaan Program Kampung Iklim.
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LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN

PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM
NOMOR
TANGGAL

FEBRUARI 2017

PEDOilATT
PEMBEilTT'XAIT DAI{ PEITGEMBAI{GA.IT PROKLIM

I.

Pengantar
Kampung Iklim dapat dibentuk dan dikembangkan pada lokasi dengan batas
administratif minimal setingkat rukun warga, dusun atau dukuh, dan maksimal
setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah administratif lain yang setara.
Selain itu, kampung iklim dapat juga dibentuk pada Iokasi tertentu dimana
komunitasnya telah memiliki kebijakan dan melaksanakan program/ kegiatan
pengendalian perubahan iklim, antara lain seperli desa/kampung masyarakat
hukum adat, perguruan tingg, dan pesantren.

Tahapan PROKLIM mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta
pengembangan dan penguatan aksi seperLi pada Gambar 1.

ldentifikasi kerentanan dan
risiko perubahan iklim
(dapat menBgunakan
instrumen yang sudah ada)

ldentifikasi sumber emiri
dan serapan gas rumah
kaca

Pengembangan dan

peninBkatan kapasitas
masyarakat dan
kelembagaan masyarakat

PeRiopon

Peningkatan kapasitas
akses sumberdaya,
pendanaan, teknologi
adaptasidan mitigasi
perubahan iklim

Pelaksanaan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim di
tingkat lokalberbasis
masyarakat

Penyusunan rencana aksi

adaptasidan mitigasi
perubahan iklim di tingkat
lotal berbasis masyarakat

Pelaksanoan

Perenconoon

Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan adaptasi dan

militasi perubahan iklim
Penge mbonga n don Pe nguoto n

Adoptosi Mitlgosi

Gambar

l.

Rangkaian pelaksanaan PROKLIM

II. Perrlapan
2.1 Pembeatukan Kelompok KerJa
Pembentukan kelompok keq'a dapat diambil dari unsur-unsur:
a. Kelompok masyarakat yang sudah menjalankan kegiatan misalnya kelompok
tani, kelompok pengelola air, kelompok pengelola sampah, kelompok
masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa konservasi, kelompok
pecinta alam dan kader konservasi.
b. Kelompok masyarakat hukum adat.
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c. Kelompok
d. PKK.

masyarakat keagamaan.

e. Organisasi pemuda.

f.

Perangkat Desa/ Kelurahan atau Dusun/Dukuh/ RW.

Kelompok kerja disahkan oleh pimpinan wilayah setempat (misal Ketua RW,
Kepala Dusun/Dukuh atau Desa/Kelurahan). Ruang lingkup tugas kelompok
ke{a antara lain:
a. Membangun kesepahaman antar anggota kelompok kerja
b. Mengumpulkan data dan informasi dasar yang diperlukan dalam
membangun atau mengembangkan PROKLIM. Data dasar yang diperlukan
antara lain adalah:
- Luas wilayah
- Jumlah penduduk (KK/Jiwa)
- Sumber penghasilan utama penduduk
- Elevasi/ketinggian rata-rata lokasi dari permukaan laut
- Tipologi wilayah (dataran tinggi, dataran rendah, pesisir)
- Curah hujan rata-rata
- Lokasi (perkotaan/ pedesaan)
c. Berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak
(pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung).
d. Memolivasi masyarakat melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi.
e. Mengidentihkasi tantangan atau isu yang dihadapi.
f. Memfasilitasi pemecahan masalah serta memantau kemajuan pelaksanaan
program yang telah disepakati bersama.

2.2

Pembuatan Profll Kerentanaa dan Emlsl GRK
T\rjuan membuat prolil kerentanan dan emisi GRK pada lokasi Kampung Iklim
adalah untuk:
a. Mengidentifikasi dan mendialogkan aset penghidupan warga yang ada.
b. Jenis ancEunan bencana terkait iklim yang dapat mempengaruhi aset
penghidupan tersebut.
c. Jenis kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK.
Data prolil lokasi meliputi:

a. Data dasar
b. Data aktifitas harian masyarakat

c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.

Data indiktor kerentanan dan risiko perubahan iklim
Data kegiatan sumber emisi GRK
Peta sumberdaya dan ancaman bencana terkait iklim
Sejarah Desa dan kebencanaan
Kalender musim
Sketsa transek fialur pengambilan data)
Sketsa kebun dan rumah tangga

Salah satu teknik pembuatan profil lokasi adalah dengan melakukan pemetaan
sosial, sumber daya alam dan kebencanaan terkait iklim dengan langkahlangkah sebagai berikut:
a. Menetapkan topik atau isu yang dibahas dalam pemetaan sosial. Penetapan
topik, dapat dilakukan melalui diskusi kelompok di tingkat lokal, yang
dihadiri oleh multi pihak. Diskusi mengenai aksi adaptasi-mitigasi
perubahan iklim perlu pula didukung oleh data dan fakta lapangan mengenai
kejadian iklim ekstrim, bencana terkait iklim, serta dampak bencana
terhadap pola nafkah masyarakat.
b. Melakukan identifikasi partisipan pemetaan sosial. Partisipan hendaknya
dipilih secara seksama, mewakili pihak yang berkaitan dengan topik yang
5

c.

d.

dibahas. Jika topik tentang peningkatan resiliensi petani terhadap dampak
perubahan iklim untuk usaha tani, maka partisipan pemetaan sosial, dapat
berasal dari perwakilan dusun di desa, dan terdiri atas petani sawah, petani
non sawah, kelompok tani, penyuluh, wanita tani, dan fasilitator.
Melaksanakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk menyusun
pemetaan sosial. Masyarakatlah yang umumnya lebih mengetahui situasi di
lapangan, seperti kondisi sumber air, saluran irigasi, lokasi lahan, pemilik
lahan, tokoh masyarakat, aktivitas wanita tani, kebutuhan banyak pihak,
kendala yang dihadapi, intensitas bencana terkait iklim, dan aksi adaptasi
perubahan iklim yang sudah dilaksanakan.
Setelah terbentuk peta sosial, bersama-sama dirumuskan kebutuhan dari
yang paling penting atau paling mendesak dan perlu, sampai yang kurang
mendesak. Hasil pemetaan sosial dapat dianalisis sesuai fokus isu yang
sangat mendesak untuk diselesaikan dari sisi keberlanjutan (frsik, sosial,
ekonomi). Hasil analisis pemetaan sosial dapat dirumuskan sebagai bahan
masukan untuk mengembangkan kebijakan, program, kegiatan bagi pihak
terkait. Gambar 2 memperlihatkan contoh hasil pemetaan sosial.
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Gambar 2. Contoh Hasil Pemetaan Sosial
Data indikator kerentanan dan emisi lokasi PROKLIM dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim, baik dampak yang
sudah mulai dirasakan oleh masyarakat maupun potensi yang dapat teq'adi
di wilayah setempat. Masyarakat diharapkan memahami keterkaitan
fenomena perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan pola
curah hujan, peningkatan muka air laut, dan peningkatan kejadian ekstrim
dengan dampaknya yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat seperti
banjir, Iongsor, kekeringan, dan gagal panen. Dengan memahami hal
tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui risiko akibat perubahan iklim
dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko yang
dihadapi.

Selain itu perlu dilakukan juga identifrkasi area pada lokasi setempat yang
berpotensi rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan melakukan
pengamatan dan pendataan area sensitif yang paling sering mengalami
kejadian/bencana terkait iklim ekstrim serta memiliki kapasitas paling
rendah dalam menangai risiko iklim tersebut. Tingkat kerentanan dapat
didekati melalui data indikator kerentanan seperti data kependudukan,
sosial ekonomi, infrastruktur, dan data terkait ekosistem wilayah tersebut.
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Informasi mengenai tingkat kerentanan dan risiko dapat diperoleh dari
Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dapat diakses melalui
website http.www.ditjenppi. menlhk. go.id).
Tingkat kerentanan dalam SIDIK dibagi dalam 5 kategori (tidak rentan, agak
rentan, cukup rentan, rentan, sangat rentan). Informasi ini dapat digunakan
sebagai pertimbangan dalam menentukan kegiatan prioritas yang perlu
dilakukan oleh warga masyarakat dalam meningkatkan kapasitas untuk
beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

b. Identifikasi sumber emisi dan serapan GRK yang diperlukan untuk
menyusun rencana penurlrnan emisi GRK di lokasi setempat. Data sumber
emisi dan serapan GRK yang perlu dikumpulkan antara lain:
- Timbulan sampah dan limbah padat
- Limbah rumah tangga maupun industri
- Pemakaian energi berbahan bakar fosil
- Jumlah ternak seperti sapi, kambing, babi
- Penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian
- Luas tutupan lahan
- Frekuensi dan luas kejadian kebakaran hutan/lahan

7

Tabel 1 Sumber emisi GRK
No
1

Sumber emisi GRK

Keterangan

Sampah rumah
tangga

Sampah organik rumah tangga yang dihasilkan oleh warga dapat dihitung dari jumlah orang x timbulan

sampah/org/thn.
Berdasarkan data BPS, angka timbulan sampah berdasakan skala kota adalah sebagai berikut:
- Kota kecil " 0,19 ton/org/thn
- Kota sedang r 0,20 ton/org/thn
- Kota besar ', O.22 ton /org/thn
- Kota Metropolitan . O,28 ton/org/tl:n

2

Pemakaian energi
berbahan bakar

fosil

Pemanfaatan energi berbahan bakar fosil (misalnya: kendaraan roda dua, mobil, mesin diesel, genset) per liter
bahan bakar akan menghasilkan emisi GRK.
Data yang dibutuhkan mengetahui 1'umlah emisi adalah jumlah kendaraan x jumlah konsumsi per jenis bahan
bakar/thn x faktor emisi per jenis bahan bakar. Penggunaan bahan bakar dengan faktor emisi lebih rendah
adalah bentuk dari aki penurunan emisi GRK. Faktor emisi per jenis bahan bakar diperlihatkan pada tabel

berikut ini.
Tabel faktor emisi per jenis bahan bakar
PcnggunaaE Energl

COz

CH+

NzO

RUMAH TAITGGA
Energi Fosil
LPG

63100

I

0.1

Minyak Tanah

71900

3

0.6

Briket Batubara lbrown ual bicket)
Briket Gambut

97500

10

1.5

106000

10

t.4

Blomassr (kayubakar)

112000

300

4

Biomass Char@al (arang kayu)

112000

200

1

54600

5

0.1

EnergiTerbarukan

Biogas (landfill gas/ LFG, sludge gas, other biogasl

a

I

ruuaancror/cENaET
Energi Fosil

Minyak Desel (HSD)

7

4tOO

3

0.6

Ftrel Oil (Minyak Bakar)

77400

3

0.6

Biomass" (kayu bakar)

I 12000

300

4

Eiomass Chnrcoal (arang kayu)

112000

200

I

Biogas UandfiU gas/ LF'G, sludge gas, other biogasl

54600

5

0.1

BioDesell Biogasotine

70800

10

0.6

100000

300

4

Energi Terba-rukan

PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)

- mtnicipol uaste

3

Peningkatan
cadangan karbon

Kegiatan untuk meningfl<atkan cadcrngan karbon dari peningkatan serapan yang diperoleh dari pertumbuhan
pohon. Data yang diperlukan adalah luas penanaman.

4

Pencegahan

Kegiatan untuk mencegah berkurangnya/ hilangnya cadangan karbon akibat penebangan pohon atau kerusakan
hutan, perambahan dan kebakaran hutan/laharn. Datayang diperlukan adalah data tahunan luas tutupan

penurunan
cadangan karbon
5

Pengelolaan hutan

berkelanjutan

lahan/hutan.
Kegiatan untuk menjaga stabilitas simpanan karbon meskipun kayu dipanen dengan menerapkan sistem tebang
pilih dan rotasi panen serta menjaga hutan dari kerusakan.

6

Penggunaan pupuk Perbandingan pemakaian pupuk siratetik (anorganik) dengarn pupuk organik yang diaplikasikan pada kegiatan
sintetik (anorganik) pertanian, dapat diturunkan sebagai upaya penurunan emisi GRK jenis dinitro oksida (NzO). Sebagai contoh,
rasio yang digunakan adalah 40olo pupuk sintetik dan 60%o pupuk organdk. Aksi mitigasi dapat dilakukan dengan
mengubah rasio menjadi 3O7" pupuk sintetik dan 7Oo/o pupuk organik.

7

Kotoran ternak

Kotoran ternak berpotensi menghasilkan gas metana (CH+) apabila tidak dikelola. Data yang diperlukan adalah

jumlah dan jenis ternak x faktor emisi.

Catatan:
Pengambil,an data untr.rk penghitungan mengaou kepada Pedoman Penghitungan Penurunan Emisi GRK pada Aksi Mitigasi Berbasis

Masyarakat.
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III. Perencanaan
3. 1 Perencanaan Pengembangan, Peningkatan Kapasitas, dan Kelembagaan
Masyarakat.
Perencanaan terhadap aspek peningkatan kapasitas dan kelembagaan
masyarakat dilakukan oleh kelompok kerja melalui:
a. Identilikasi kebutuhan pelatihan
b. Perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat antara lain: sosialisasi,
penluluhan, pelatihan, pendidikan, studi banding, mengikuti seminar.

3.2 Penyusunan rencana aksl adaptasl darr mtttgasi penrbahan lkllm
tingkat lokal berbasls masyarakat
Proses penyusunan rencana alsi mengacu pada data dan informasi yang sudah
terkumpul pada tahap persiapan, termasuk hasil identifrkasi kerentanan, risiko
iklim dan sumber emisi GRK.

Untuk mendapatkan informasi mengenai risiko iklim yang valid, dapat
dihadirkan narasumber atau ahli yang memiliki data. Hasil kajian kerentanan
wilayah setempat. Hasil kaj ian kerentanan perubahan iklim jika sudah tersedia
dapat disandingkan dengan hasil pengkajian risiko bencana terkait iklim,
sehingga dapat dirumuskan rencana adaptasi perubahan iklim yang telah
mempertimbangkan data historis kejadian bencana terkait iklim.
Dalam menyusun rencana aksi, seluruh hasil kajian perlu dipaparkan kembali,

untuk mengingatkan warga/komunitas terhadap jenis dan tingkatan ancaman
yang ada, kerentanan maupun kapasitas yang dimiliki.

Dari kondisi yang ada saat ini, warga/komunitas mendiskusikan dan
merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menangani
ancaman perubahan iklim. Untuk mengajak partisipasi komunitas, dapat
digunakan berbagai cara untuk menuangkan atau menampung gagasangagasan yang ada. Selanjutnya didiskusikan menjadi sebuah rlrmusan yang
mudah dipahami oleh warga/komunitas.

Dalam menetapkan tujuan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. T\rjuan harus dikemukakan secara spesifik, jelas, dan terukur;
b. Dapat dimonitor perkembangannya, dan hasilnya dapat dievaluasi;
c. Tujuan harus dapat dicapai, rasional, dapat dijangkau, dan realistis; dan
d. Tujuan harus memperhatikan keterbatasan waktu yang tersedia.
Hasil rumusan kemudian dituangkan dalam tujuan yang menggambarkan
target yang ingin dicapai serta rencana kerja konkrit yang dapat dilaksanakan,
misalnya:
a. Warga masyarakat memahami perubahan iklim dan penyebabnya

b. Warga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk
menyelamatkan diri dari ancaman bencana terkait iklim

c. Warga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi

d. Warga masyarakat memiliki lumbung pangan yang mampu menjamin
ketersediaan pangan saat kondisi darurat kejadian bencana terkait iklim
e. Memiliki tabungan bersama yang dapat digunakan untuk proses pemulihan
atau pembangunan kembali pada saat terjadi bencana terkait iklim
Berdasarkan daftar tersebut, selanjutnya dibuat rencana kerja yang dapat
mendukung pencapaian dari hasil yang sudah ditargetkan. Untuk membantu
proses pencapaian target, dapat menyusun perumusan program kerja, dengan
menggunakan tabel berikut.
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Tabel2 Perumusan program kerja
Tujuan/ hasil Indikator
Kegiatan
Apa kegiatan
yang al<an

dilakukarr

Apa capaian
dari kegiatan
tersebut

Apa yang

membuktikan jika
hasil telah tercapai

Tahapan Kegiataa
Bagaimana langkah
untuk melakukan
kegiatan tersebut

trIaktu

Kebutuhan

Mitra keda

Kapan akan
dilaksanakan

Apa saja

Siapa saja yang
dapat membantu
pelak salaan
tersebut
(pemerintah
daerah,
pemerintah desa,
LSM, perguruan
tinggi, dsb.

kebutuhan

untuk
melakukan
kegiatan
tersebut dan
bagaimana cara
memenuhi
kebutuhan
tersebut

Contoh :
Penanaman
bakau

Rehabilitasi
dan
mengembalika
n fungsi hutan
bakau di
wilayah pantai.

Pembibitan tanaman
bakau
Bibit bakau ditanam
di hutan bakau
Keterlibatan seluruh
warga masyarakat

1. Musyawarah dan
pembagian ke{a

Februari

2. Menghubungi
mitra kerja untuk
kerjasama
kegiatan
3. Pembibitan
4. Penanaman
bakau melalui

Konsumsi
PoIy bag
Pupuk
Bamboo
dst

Dinas Pesisir dan
Kelautan,
Dinas Kehutanan,
Pemerintah desa,
Sekolah yalg ada
di wilayah desa,

PerangguaEiawab
Siapa yang
bertanggunglawab

untuk
melaksanakan
kegiatan tersebut

Ketua Kelompok
Bakau

LSM

ke{a bakti
5. Monitoring dan
eva-luasi

Pelatihan
Pertolongan
Pertama Pada
Kecelakaan
(P3K)

1.

Warga
masyarakat

memiliki
keterampilan
pertolongan
pertalna
pada
kecelakaan

Adanya 30 orang
tenaga terampil
dalam P3K
Terbentuk tim siaga
bencana bidang
kesehatan

1. Musyawarah

pen)'usunan
perenca_naan

kegiatan
2. Menghubungi
mitra kerja
3. Mencari dan
menghubungi
pelatih

Juni 2014

Akomodasi dan
konsumsi
Materi
pelatihan
Sarana

pendukung
pelatihan
Pelatih

Puskesmas,
Dinas Kesehatan,
Badan
Penanggulangan
Bencana daerah
(BPBD), Palang
Merah lndonesia

Ketua PKK

(PMD
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2.

Terbentuk
tim siaga
bencana
bidang
kesehatan

4. Menyiapkan
kebutuhan
pelatihalt
5. Pelaksanaan
pelatihan

72

Berdasarkan tabel diatas disusun rencana strategi membangun kemitraan dan
memperluas jejaring.

Prinsip pen)'usunan aksi adaptasi perubahan iklim dapat merujuk pada

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

Menlhk/ Setjen / Kum . I I 3 I 20 16 tentang Penyrrsunan Adaptasi Perubahan
Iklim, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga masyarakat
di wilayah setempat.
P.

33 /

Pilihan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dapat dilaksanakan oleh warga
masyarakat dalam melaksanakan PROKLIM adalah seperti tercantum dalam
tabel berikut.
Tabel. Pilihan Ke tan Ada tasi dan Mi
si Perubahan Iklim
No
Kegiatan
Uraian
a
Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor
1
Pemanenan air huj an Pemanenan air hujan adalah mengumpulkar

dan menampung air hujan, termasuk aliran

air permukaannya, semaksimal mungkin pada
saat turun hujan untuk dapat digunakan dan
dimanfaatkan dalam menangani atau
mengantisipasi kekeringan. Air hujan dapat
dikumpulkan misalnya dengan membuat
lubang penampung air, embung dan
penampungan air hujan (PAH). Bentuk dan
ukuran penampung air hujan disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan masyarakat
setempat, bisa dalam skala individu maupun
komunal.
2

Peresapan air

adalah upaya untuk
dan
meningkatkan resapan air
Peresapan air

mengembalikan air semaksimal mungkin ke
dalam tanah terkait dengan penanganan atau
antisipasi kekeringan, misalnya melalui

pembuatan biopori, sumur

resapan,
(BTA), rorak, dan

3

4

Perlindungan dan
pengelolaan mata air

Penghematan
penggunaan air

Bangunan Terjunan Air
Saluran Pengelolaan Air (SPA)
Perlindungan dan pengelolaan mata air perlu

dilakukan untuk meminimalkan

risiko
terjadinya kekeringan akibat perubahan iklim.
Kegiatan dapat mencakup upaya fisik seperti
pembuatan struktur pelindung mata air dan
konservasi tumbuhan di sekitar lokasi mata
air, maupun non-fisik seperti pembuatan
aturan-aturan lokal yang dapat menjamin
mata air tetap hidup.
Penghematan penggunaan air adalah upaya
untuk menggunakan air secara efektif dan
efisien sehingga tidak mengalami pemborosan,
misalnya penggunaan kembali air yang sudah

dipakai untuk keperluan tertentu

dan

pembatasan penggunaan air.
5

Sarana dan
prasarana
pengendalian banjir

Pembuatan sarana dan prasarana
pengamanan banjir diperlukan dalam

mengantisipasi perubahan pola hujan aki bat
13

perubahan iklim yang dapat meningkatkan
risiko terjadinya banjir. Strategi pengendalian
banjir untuk pengaturan debit banjir

dilakukan misalnya melalui

6

Rancang bangun
yang adaptif

7

Terasering

kegiatan
pembangunan dan pengaturan bendungan
dan waduk banjir, tanggul banjir, palung
sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah
retensi banjir, sistem buka tutup pintu air
(polder), dan penyiapan jalur evakuasi.
Pengendalian banjir juga mencakup sistem
peringatan dini yang merupakan rangkaian
sistem dalam kegiatan kesiapsiagaan untuk
menginformasikan akan timbulnya kejadian
bencana banjir secara cepat kepada
masyarakat, yang dapat dilakukan dengan
menggunakan alat komunikasi tradisional
maupun modern.
Dalam mengantisipasi risiko terjadinya
bencana banjir akibat perubahan iklim, salah
satu upaya adaptasi yang dapat dilakukan
adalah dengan merancang atau memodifikasi
kontruksi bangunan misalnya dengan cara
meninggikan struktur bangunan, menerapkan
rancangan rumah panggung atau rumah
apung.
Dengan adanya potensi peningkatan curah
hujan akibat perubahan iklim, salah satu

upaya yang dapat dilakukan untuk
meminimalkan risiko longsor dan erosi adalah

melalui pembuatan terasering

b
1

(mencakup
saluran peresapan, saluran pembuangan air,
tanaman penguat teras) pada lahan dengan
kemiringan tertentu. Terasering merupakan
konservasi tanah atau pengawetan tanah yang
dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi
saluran peresapan, saluran pembuangan air,
serta tanaman penguat teras yang berfungsi
sebagai pengendali erosi dan longsor.
Penanaman vegetasi akan memperkuat upaya
pengendalian bencana longsor dan erosi
tanah, sekaligus juga memberikan manfaat
terhadap upaya konservasi air tanah dan
penanganan lahan kritis. Jenis vegetasi dapat
dipilih sesuai dengan kondisi lokal.
Peningkatan ketahanan pangan
Pola tanam merupakan suatu urutan tanam
Sistem pola tanam

pada sebidang lahan dalam satu tahun,
termasuk didalamnya masa pengolahan
tanah. Pola tanam terbagi dua yaitu pola

tanam monokultur dan pola tanam polikultur.
Pertanian monokultur adalah pertanian
dengan menanarn tanaman sejenis, misalnya
sawah ditanami padi saja, jagung saja, atau

kedelai saja. T\rjuan menanam secara
monokultur adalah meningkatkan hasil

pertanian. Sedangkan pola tanam po likultur
L4

ialah pola pertanian dengan banyak jenis
tanaman pada satu bidang lahan yang

terusun dan terencana dengan menerapkan
aspek lingkungan yang lebih baik, serta
menghasilkan keuntungan yaitu mengurangi

serangan hama, menambah kesuburan tanah,
dan memutus siklus hama/penyakit. Contoh
pola tanam polikultur yaitu tumpang sari,
tumpang gilir, tanaman bersisipan, tanaman
campuran, dan tanaman bergiliran. Penerapan
sistem pola tanam merupakan salah satu
upaya yang dapat dilakukan untuk

meminimalkan risiko dampak perubahan
2

Sistem
irigasi/ drainase

iklim.
Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan,
dan pembuangan air irigasi untuk menunjang
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah
tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air

irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan
pengelolaan irigasi, dan sumber daya
manusia. Keandalan air irigasi diwujudkan

melalui kegiatan membangun waduk, waduk
lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan

jaringan drainase yang

memadai,
mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan
kembali air drainase.

Setiap pembangunan jaringan

irigasi
jaringan
pembangunan
dilengkapi dengan
drainase yang merupakan satu kesatuan
dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
Jaringan drainase berfungsi untuk
mengalirkan kelebihan air agar tidak
mengganggu produktivitas lahan. Sistem
irigasi/drainase yang baik dapat mengurangi

risiko gagal tanam dan gagal panen.
Penerapan sistem irigasi hemat air akan

memperkuat kapasitas adaptasi untuk
mengantisipasi ketersediaan air yang
berkurang akibat semakin panjangnya musim

kemarau pada daerah tertentu

yang
perubahan
merupakan salah satu dampak

iklim
3

Pertanian terpadu
(integrated farming).

Sistem pertanian terpadu merupakan sistem

yang menggabungkan kegiatan pertanian,

peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu
lain yang terkait dengan pertanian dalam satu
lahan sehingga dapat meningkatkan
produktifitas lahan dan memperkuat
ketahanan pangan. Dalam praktek pertanian
terpadu, output dari salah satu budidaya
menjadi input kultur lainnya yang akan

meningkatkan kesuburan tanah

dan
menyeimbangkan semua unsur hara organik
yang mengarah pada terwuiudnya konsep
15

pertanian organik ramah lingkungan dan

4

5

Penganekaragaman
tanaman pangan

Pemanfaatan lahan
pekarangan

berkelanjutan.
Kegiatan pertanian terpadu termasuk juga
pengelolaan potensi lokal, yaitu berbagai
upaya perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan tanaman dan hewan lokal yang
dapat mendukung peningkatan ketahanan
pangan, terutama tanaman dan hewan lokal
yang memiliki potensi untuk beradaptasi
terhadap kondisi iklim ekstrim.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat
dampak perubahan iklim adalah melalui
penganekaragaman tanaman pangan. Dengan
keragaman jenis yang ditanam, maka tanaman
pangan yang tumbuh pada suatu lokasi
tertentu menjadi semakin bervariasi sehingga
jika terjadi kegagalan panen pada jenis
tertentu masih ada jenis tanaman lain yang
dapat dipanen.
Selain itu perlu juga dikembangkan
penggunaan komoditas tahan iklim (misalnya
padi hemat air, tahan sa,linitas tinggi, padi
apung.
Pemanfaatan pekarangan adalah pekarangan
yang dikelola melalui pendekatan terpadu

dengan membudidayakan berbagai jenis

c
1

tanaman, ternak dan ikan di halaman rumah,
sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan
pangan yang beranekaragam secara terus
menerus dan sekaligus meningkatkan
pemenuhan gizi keluarga.
Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut,
abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi
Struktur pelindung
Pembuatan struktur pelindung alamiah pesisir
alamiah
merupakan salah satu upaya pemeliharaan

dan rehabilitasi daerah pantai untuk

2

Struktur
perlindungan buatan

mengantisipasi dampak perubahan iklim dan
melindungi pesisir melalui kegiatan
penanaman vegetasi pantai (seperti ketapang,
cemara laut, mangrove, dan pohon kelapa),
melindungi gumuk pasir serta pengelolaan
terumbu karang.
Pembuatan struktur pelindung buatan
bertujuan untuk melindungi pantai terhadap
kerusakan akibat serangan gelombang dan
arus, antara lain dengan cara:
a. Memperkuat pantai atau melindungi pantai
agar mampu menahan kerusakan karena
serangan gelombang;
b. Mengubah laju transpor sedimen sepanjang
pantai;
c. Mengurangi energi gelombang yang sampai
ke pantai;

L6

d, Reklamasi dengan menambah suplai
sedimen ke pantai atau dengan cara lain.

Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai
dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok
yaitu konstruksi yang dibangun di pantai dan
sejajar garis pantai, konstruksi yang dibangun

tegak lurus pantai, dan konstruksi yang
dibangun di lepas pantai dan sejajar garis

.J

Relokasi

pantai. Beberapa macam bangunan pelindung
pantai antara lain groin (grogne), pemecah
gelombang (jettg, breakuater, seanaall artijlcial
headland), beach nourbhment, terumbu
buatan dan pintu air pasang surut.
Relokasi permukiman dan aset penting lainnya
adalah pemindahan lokasi permukiman atau
aset penting ke lokasi lain yang lebih aman
karena lokasi lama sudah tidak layak huni

akibat meningkatnya muka air laut
4

Sistem pengelolaan
pesisir terpadu

dan
perubahan
terkena dampak
iklim lainnya.
Pengelolaan pesisir terpadu dinyatakan
sebagai proses pemanfaatan sumberdaya
pesisir dan lautan serta ruang dengan
mengindahkan aspek konservasi dan
keberlanjutannya. Konteks keterpaduan

meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki

5

Mata pencaharian

alternatif

pemerintahan, dan disiplin ilmu. Penerapan
konsep pengelolaan pesisir terpadu yang
mempertimbangkan risiko iklim akan dapat
memperkuat ketahanan masyarakat terhadap
dampak perubahan ik1im.
Perubahan iklim dapat meningkatkan
frekuensi terjadinya gelombang tinggi, badai

dan juga kenaikan muka air laut yang
mengancam kegiatan usaha nelayan dan
masyarakat pesisir dalam memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena

salah satu upaya adaptasi yang

perlu
dilakukan adalah mengembangkan mata
pencaharian altematif untuk meningkatkan
taraf perekonomian masyarakat yang tahan

terhadap bencana iklim.

d
1

Konsep

pengembangan mata pencaharian alternatif
mengacu pada prinsip keterpaduan antara
kepentingan ekonomi dan ekologi. Mata
pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir
perlu disesuaikan dengan perubahan kondisi
lingkungan akibat perubahan iklim, misalnya
budidaya kepiting dan penggantian spesies
ikan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
penyakit
terkait iklim
Pengendalian
Pengendalian vektor
Vektor adalah artropoda yang dapat
(pembawa penyakit)
menularkan, memindahkan dan/ atau menjadi
sumber penular penyakit terhadap manusia.
Pengendalian vektor adalah semua kegiatan
atau tindakan yar:g dituj ukan untuk
!7

menurunkan populasi vektor

serendah
mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi

berisiko untuk terjadinya penularan penyakit
tular vektor di suatu wilayah atau menghindari
kontak masyarakat dengan vektor sehingga
penularan penyakit tular vektor dapat dicegah.

Pengendalian Vektor Terpadu

(PVT)

merupakan pendekatan yang menggunakan
kombinasi beberapa metode pengendalian
vektor yang dilakukan berdasarkan azas

keamanan, rasionalitas, dan efektifitas

pelaksanaannya serta
mempertimbangkan

dengan
kelestarian

keberhasilannya.
Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan
pengelolaan lingkungan secara fisik atau
mekanis, penggunaan agen biotik, baik
terhadap vektor maupun tempat
perkembangbiakannya dan/atau perubahan
perilaku masyarakat serta dapat
mempertahankan dan mengembangkan
kearifan lokal sebagai altematif. Beberapa
contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan
untuk mengendalian vektor adalah:
a. 3M (menguras, menimbun, menutup)
sarang nyamuk;
b. pengendalian perindukan nyamuk dan

tikus;

c. memperbaiki lingkungan agar tidak

ada

genangan air;

d. memasukkan ikan dalam kolam/pot
tanaman;

e. membentuk Tim Jumantik (Juru Pemantau
Jentik).

Pengendalian vektor juga mencakup
penerapan sistem kewaspadaan dini yaitu
untuk mengantisipasi terjadinya penyakit
terkait perubahan iklim seperti diare, malaria,
Demam Berdarah Dengue (DBD).
2

Sanitasi dan air
bersih

Sanitasi adalah upaya pengendalian semua

faktor lingkungan fisik manusia, yang
mungkin menimbulkan atau dapat

menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi
perkembangan fisik, kesehatan, dan daya
tahan hidup manusia.
Sanitasi lingkungan dapat diartikan sebagai
kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan
dan mempertahankan standar kondisi

lingkungan yang

mendasar

mempengaruhi kesejahteraan

yang
manusia.

Kondisi tersebut mencakup:
a) pasokan air yang bersih dan aman
b) pembuangan limbah dari hewan, manusia
dan industri yang efisien
c) perlindungan makanan dari kontaminasi
biologis dan kimia
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d) udara yang bersih dan aman
e) rumah yang bersih dan aman
Untuk mengantisipasi te{adinya kelangkaan
air akibat perubahan iklim maka perlu
dilakukan upaya penyediaan air bersih, baik
secara individual maupun komunal.
Sarana penyediaan air bersih secara individual
contohnya adalah sumur (misalnya sumur
gali, sumur pompa tangan, sumur bor, sumur
pompa tangan dangkal) dan bak
penampungan air hujan. Sedangkan sistem
penyediaan air bersih secara komunal
contohnya adalah pembangunan hidran
umum, kran umum dan terminal air.
Perilaku hidup bersih PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang
dan sehat (PHBS)
dilakukan atas kesadaran sehingga anggota

keluarga atau keluarga dapat menolong

dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat
berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di

masyarakat. Upaya sosialisasi
pelembagaan PHBS, contohnya

e
1

dan
mencuci

tangan dengan sabun, menggunakan jamban
sehat dan menggunakan air bersih. Penerapan
PHBS dapat memperkuat ketahanan
masyarakat dalam mengantisipasi wabah
penyakit terkait iklim.
Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah/ limbah padat mencakup
dan/ atau limbah
kegiatan pewadahan dan pengumpulan,
padat
pengomposan serta kegiatan 3R (Reduce,
Reuse, Recgcle).

Pewadahan adalah suatu cara penarnpungan
sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan,
diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan
akhir. T\rjuan utama dari pewadahan adalah:
. menghindari terjadinya sampah yang
berserakan sehingga mengganggu
lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan
estetika
o memudahkan proses pengumpulan
sampah dan tidak membahayakan petugas
pengumpulan sampah, baik petugas kota
maupun dari lingkungan setempat
Sistem pengumpulan adalah cara atau proses
pengambilan sampah/limbah padat mulai dari
tempat pewadahan atau penampungan
sampah dari sumber timbulan sampah sampai

ketempat pengumpulan sementara atau
sekaligus ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Pewadahan dan pengumpulan sampah perlu
dilakukan untuk mencegah dekomposisi atau
pembusukan sampah yang tidak pada
tempatnya baik di tingkat rumah tangga
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maupun komunal, yang akan memberikan
kontribusi terhadap emisi GRK.

Upaya masyarakat untuk memanfaatkan

sampah/limbah padat dan gas metana yang
dihasilkan dari proses pengolahan limbah,

dapat dilakukan dengan melakukan

3R

(Reduce, Reuse, and Recgcle) serta pemanfatan

gas metana dari limbah organik sebagai
sumber energi, dan pemanfaatan pupuk
organik dari proses pengomposan.

Masyarakat perlu didorong untuk mengolah
sampah/limbah padat dari kegiatan nrmah
tangga sehingga tidak ada sampah yang

dibuang ke

lingkungan,

dengan

memaksimalkan pengurangan jumlah
)

f
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sampah, pengomposan tingkat rumah tangga
dan aktif dalam pengoperasian bank sampah.
Pengolahan limbah
1) Domestik
dan pemanfaatan
Upaya masyarakat untuk mengolah limbah
limbah cair
cair domestik di tingkat komunal yang
dilengkapi dengan instalasi penangkap gas
metana, contohnya tangki septik dilengkapi
dengan instalasi penangkap metana, dan
memanfaatkan gas metana sebagai sumber
energi baru;
2) Industri rumah tangga
Upaya untuk mengolah limbah cair yang
dilengkapi dengan instalasi penangkap gas
metana dan pemanfaat gas metana sebagai
sumber energi baru, misalnya instalasi
pengolahan air limbah (IPAL) anaerob yang
dilengkapi penangkap gas metana.
Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Konservasi dan
Penghematan Energi
a Teknologi rendah emisi gas rumah kaca
Energi Baru
Terbarukan,
Penerapan teknologi rendah emisi gas
Konservasi dan
mmah kaca, misalnya penggunaan tungku
Penghematan Energi
hemat energi, kompor sekam padi, kompor
berbahan bakar biji-bijian non-pangan,
lampu biogas, dan briket sampah;
a
Energi baru terbarukan
Energi terbarukan adalah sumber energi
yang dihasilkan dari sumber energi yang
secara alamiah tidak akan habis dan dapat
berkelanjutan jika dikelola dengan baik,
antara lain: panas bumi, bahan bakar
nabati (biofuel), aliran air sungai, panas
surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut
dan suhu kedalaman laut.
a
Efisiensi energi
Efisiensi energi didefinisikan sebagai semua
metode, teknik, dan prinsip-prinsip yang
memungkinkan untuk dapat menghasilkan
zo

penggunaan energi lebih efisien dan
membantu penurunan permintaan energi
global sehingga mengurangi emisi GRK.
Upaya yang dapat dilakukan misalnya
dengan menerapkan perilaku hemat listrik,
menggunakan lampu hemat energi (nonpijar), dan memaksimalkan pencahayaan
2

3

alami.
Pengelolaan budidaya l) Pengurangan pupuk dan modifikasi sistem
pertanian
pengairan
Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca akibat penggunaan pupuk
dan pestisida kimia, misalnya
menggunakan pupuk organik, pengolahan
biomassa menjadi pupuk, dan model irigasi
berselang/ bertahap (intermittent iigation);
2) Kegiatan pascapanen
Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca dari kegiatan pasca panen
di sektor pertanian, misalnya dengan tidak
membakar jerami di sawah dan
menghindari proses pembusukan jerami
akibat penggenangan sawah
Peningkatan tutupan 1) Penghijauan
vegetasi

Penghijauan adalah kegiatan untuk
memulihkan, memelihara dan
meningkatkan kondisi lahan agar dapat
berproduksi dan berfungsi secara optimal,

baik sebagai pengatur tata air

atau
pelindung lingkungan.
2) Praktik wanatani
Wanatani atau agroforestri adalah sistem

penggunaan lahan (usaha tani) yarrg
mengkombinasikan pepohonan dengan
tanaman pertanian untuk meningkatkan
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Pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan

keuntungan, baik secara ekonomis maupun
lingkungan. Pada sistem ini, terciptalah
keanekaragaman tanaman dalam suatu
luasan lahan sehingga akan mengurangi
risiko kegagalan dan melindungi tanah dari
erosi serta mengurangi kebutuhan pupuk
atau zat hara dari luar kebun karena
adanya daur-ulang sisa tanaman.
Kebakaran hutan dan lahan dapat
meningkatkan emisi GRK dan merusak
ekosistem alam sehingga perlu
dikendalikan melalui upaya:

a)

Pencegahan

Dapat dilakukan dengan cara:
pembukaan lahan tanpa bakar,
pembuatan jalur hijau, pembuatan

sekat bakar dan pengelolaan tata air
lahan gambut (sekat kanal dan sumur

b)

bor).
Pemadaman
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Masyarakat dapat berpartisipasi aktif

dengan

melaporkan

kejadian
yang

kebakaran pada petugas
berwenang.

Masyarakat peduli

api

(MPA) dapat
melaksanakan pemadaman dini

maupun bersama-sama
c)

dengan

Manggala Agni.
Penanganan pasca kebakaran

Dapat dilakukan dengan

cara

merehabilitasi hutan dan lahan

Hasil perencanaan perlu dituangkan dalam dokumen rencana adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Untuk menjamin keberlanjutan program dan aksi
penanganan perubahan iklim, rencana yang sudah disusun perlu
dikomunikasikan dan diupayakan untuk dapat diintegrasikan kedalam
Rencana Pembangunan Desa sebagai agenda bersama seluruh pemangku
kepentingan dalam pembangunan wilayah yang berketahanan iklim dan rendah
emisi GRK.

fV. Pelaksanaan
4.1 Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis
masyarakat.
Setelah dokumen rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersusun,

Iangkah selanjutnya adalah menyepakati rencana tindak lanjut untuk

implementasi aksi. Persiapan yang perlu dilakukan yaitu diskusi dengan pihak
pendukung dan penentuan jadwal pelaksanaan sesuai skala prioritas.

Prioritisasi program dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara
umum dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
a. Penetapan prioritas lokasi sasaran pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi
b. Penetapan prioritisasi bentuk aksi adaptasi dan mitigasi
c. Penetapan jangka waktu pelaksanaan langkah aksi adaptasi dan mitigasi
Berdasarkan Hasil Perumusan Program Kerja (Tabel 2l yang telah disusun, perlu
disepakati kegiatan prioritas yang paling layak untuk dilaksanatan dalam
waktu dekat dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumberdaya yang
tersedia. Untuk menentukan ska-la prioritas, perlu disepakati kriteria pemilihan
kegiatan prioritas, misalnya:
a. Kegiatan harus segera dilakukan karena akan berdampak buruk jika tidak
dilakukan segera.
b. Kegiatan tidak membutuhkan sumberdaya besar.
c. Sumberdaya untuk menjalankan kegiatan tersebut telah tersedia di warga
masyarakat.
Penetapan prioritas lokasi untuk pelaksanaan program/ kegiatan dari aspek
adaptasi perubahan iklim adalah untuk menjawab jenis ancaman terkait
dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat misalnya banjir,
kekeringan atau longsor. Sedangkan dari aspek mitigasi perubahan iklim,
prioritas dapat ditetapkan pada aktivitas yang berkontribusi paling besar pada

emisi GRK dan/atau berpotensi untuk menurunkan emisi GRK

secara

signifikan.

Aksi prioritas yang akan dilaksanakan perlu dikonsultasikan juga dengan
pemerintah daerah setempat atau pendukung lainnya untuk mendapatkan
masukan dan dukungan implementasi

lapangan.
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Penetapan jadwal pelaksanaan aksi prioritas ditentukan setelah berkonsultasi

dengan pihak-pihak pendukung dan mempertimbangkan juga kemampuan
mandiri masyarakat.

Guna mendukung aksi adaptasi dan mitigasi masyarakat perlu ditingkatkan
kemampuannya melalui pelatihan yang sudah direncanakan sebelumnya.
Pelatihan tersebut mencakup aspek teknis dan kelembagaan, yang dapat
difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pendukung.

3.3

Peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Dalam konteks pelaksanaan PROKLIM, masyarakat perlu ditingkatkan
kemampuannya dalam mengakses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Akses sumberdaya yang dimaksud
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial. Akses
sumber daya pendanaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, swadaya atau
sumber keuangan lain yang tidak mengikat. Teknologi mencakup pengetahuan,
dan dukungan sarana prasarana.
Keberadaan kelompok kef a selain berperan dalam memfasilitasi pengembangan
dan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak juga berperan
sebagai penggerak dalam mengakses sumberdaya, pendanaan, dan teknologi.

Beberapa sumber pendanaan yang teridentifikasi dapat diusulkan untuk
mendukung pelaksanaan PROKLIM misalnya:
a. Dana dari pemerintah pusat dan daerah
b. Dana Pembangunan Desa
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.
d. Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan salah satu sumber
dana penting yalg perlu dioptimalkan dalam mengatasi masalah perubahan
iklim.
e. Dana pemberdayaan masyarakat (Communitg deuelopmentl dari berbagai
kementerian/ lembaga, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan lembaga
sosial.

Akses teknologi dapat dilakukan antara lain melalui:
- Media elektronik, contohnya:
www. ditjenppi.menlhk. go. id
www. poj okaktualisasiiklim. menlhk. go. id
www.ksdae.menlhk.go.id
www. kcpi-dev.reddplusid. org
www.pskl. menlhk. go.id
- Publikasi,
- Lembaga pengembangan teknologi,
- Lembaga pendidikan,
- Badan usaha,
- lembaga swadaya masyarakat.

V. Pengembangan dan Penguatan PROKLIM
Pengembangan dan penguatan PROKLIM dilaksanakan berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala oleh pelaksana
PROKLIM. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengukur kemajuan

pelaksanaan kegiatan adaptasi, mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan
keberlanjutan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Pemantauan Pelaksanaan PROKLIM
Indikator

Relevansi

Belum

[YalTidak)
Pemanenaa air hujan
Peresapan air
Perlindungan mata air
Penghematan penggunaan air
Sarana dan prasarana
pengendali baniir
Rancang bangun adaptif
Pembuatan terasering
Sistem pola talram
Sistem irigasi
Pertanian terpadu
Penganekaragaman tanaman
pangan
Pemanfaatan lahan
pekarangan
Pengendalian vektor penyakit
Salitasi dan air bersih
Pola Hidup Bersih dan Sehat

Tingkat Pelaksanaan
Kurang
Sedang

ttttl
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Baik

T

l

(PHBS)

Pengelolaan limbah padat

Pengolahan limbah dan
pemanfaatan limbah cair
Penggunaan energi baru
terbarukan dan konservasi
energi
Pengolahan budidaya
pertanian
Peningkatan tutupan vegetasi
Mencegah dan menanggulangi
kebakaran hutan dan lahan
Kelompok Masyarakat
Dukungan Kebijakan
Tingkat keswadayaan
masyarakat
Kapasitas Masyarakat
Dukungan Eksternal
Pengembangan Kegiatan
Manfaat Sosial
Manfaat Ekonomi
Manfaat Lingkungan
Manfaat sosial, ekonomi,
lingkungan dan pengurangan
risiko bencana terkait iklim

III

r
=

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan PROKLIM secara terlrs menerLls melalui perencanaan yang lebih baik.
Dengan demikian, program nasional kampung iklim menuju masyarakat yang
berpola hidup rendah emisi dan berketahanan iklim dapat tercapai.
Pelaksanaan PROKLIM yang telah berjalan lebih dari 2 tahun diasumsikan
diketahui keberhasilannya apabila diperbandingkan dengan kegiatan atau hasil
dari tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi pelaksanaan aksi adaptasi dan
mitigasi maka lokasi tersebut dapat diusulkan untuk dicatat menjadi kampung
iklim.
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Lokasi yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
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masyarakat/ komunitas penanggungiawab kegiatan dapat diusulkan untuk
dicatat sebagai Kampung Iklim. Pendaftaran lokasi kampung iklim diusulkan

melalui Sistem Registri Nasiona-l Pengendalian Perubahan Iklim melalui
utuut. ditienppi. menlhk. oo.id/ srn AIur proses pengusulan tercantum dalam
gambar dibawah ini:

. Formulir
Pendafiaran
. \hlidasi Email
. Pengecekan

Pendaftar

Nomor Pendaftaran

Pengisian
Data Umum

- D.ta Lolasl

.

Datr P€rubahan
lklim

. Formulir Data

- Ad.ptlcid6n

Umum
. Persetuiuan
Data Umum

. Kebllflot

NomorAkun

l,$tga.i

Macyffak

t

Pengisian
Data Teknis
Nomor Registri

Gambar 2.1. Alur Proses Pengusulan PROKLIM di SRN PPI

I. Pengurul
Pengusulan lokasi dapat dilakukan oleh pelaksana, pemerintah, maupun
pendukung PROKLIM, seperti:
a. Kementeri an /Lembaga;
b. Pemerintah tingkat provinsi;
c. Pemerintah tingkat kabupaten / kota;

d.

s.

Pemerinta-h desa;

Lemlaga Mitra;
f. Lembaga Penelitian;
g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
h. Perguruan Thggt;

i.
j.

Dunia usaha;

l.

(Kelompok Masyarakat);
Lembaga Adat (Masyarakat Hukum Adat).

Lembaga keagamaan;

k. Masyarakat Umum

II. Bahan Pengusulan
Bahan pengusulan lokasi adalah Lembar Ialan PROKLIM dalam format
Microsofi Excel. Bahan ini menjadi dasar dalam pengisian (enfrgr/ data lokasi
kedalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)
skema PROKLIM. kmbar Isian PROKLIM memuat data PROKLIM di suatu lokasi
yang terdiri dari:
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1) Identitas pengisi data
TEMBAR tStAN PROGRAM KAMPUNG |XUM (pROKLtMl
ldentitas Pengisi Data
1, Nama LenSkap
2. Jabatan

3. alamat LenSkap
Jalan, Nomor, RT/Rw

tlesa/Kelurahan
Kecamatan

Kota/Kabupaten
Provinsi

4. Nomor Telepon/HP
5. Email

Menu Utama

>> Next

2) Identitas Lokasi
LEMBAR rSrAN PROGRAM KAMPUNG rKLrM (PROKLIMI
ldentitas Lokasi
1. Lokasi

a. Dusun/Dukuh/RW
th.mr lot!5i .tiari lat.l.p
mi'.l: 'O{.tsuc - "}
b. Desa/xelu rahan
c. Keramatan

d. Kota/Kabupaten
e. Provinsi
2. Website
3- Email

4. Co,atocl Pcrsn
a. Nama
b. Alamat

c. Nomor Telepon/HP

d. Email
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3) Data dasar lokasi
LEMBAR

ISNil PROGMM KAMPUNG IKUM (PROXLIM)
y.nt Dluiullan

Dala Dasa; Lokasl

*

Naxl >>

o.tr

No, Uraian

1

Lu.s wll.yah

7

Juml.h pendudul di lotaEl lnl

lrt

.i

t\atar.lltm Tambdian

Sttsan
HA

x(

xx

b.
3. TIg. sumbcr

pendud*

p..t€haibo utrns

Perscn

tt utbr drf yrf,

tert.ny.l, d.lr tulblan p.r!.n m.slllg-

Persen

orskB dl tolqn G)
Persen:

4

Ehv6liftlttEtlar

r.ta(rt

darl

m dpl

Frmutaan Lut

wlhy.h palinE utama

5 Tlpologi

6. Curoh huJan

7 Da€rah

l-ot

ratarata lrhunsn

5i

mm/tahun Surnber data:

v

Proxlim

4) Data Perubahan Iklim
lrMEAR 6tAt{ PRoGRAM
Oata Perubahan

*

L Plruhhn nrlt dilc*m

olch

mtyrdat

fr*ue6i lsfiirf, aer
luidr

b. Perubahan intemitas (deras

tidatnyrl cwdr lwjan

c

di

06rr

tidakl turuflrya

hn h€hilrh4esrran mu,irt
tuiay'temrn

d. Perubahan glhu udira

e [eiadian angin

|l(UM lPf,otuMl

lllim

No. Ulaiin
a. Perubatun

rilm'ilG

rihfl

I Perubahan pasaq surut at laut

hbtdrlm

5

t

hm

tnd r

lrtBl

ilenu t

tsma

<<

k

l,lerl )>

lra.rurln*t
V
-_J

v
v
v
Y

v
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5) Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
HMPUTG KUM (PROTUMI
Ad.pt., drn MhEag P.rub.h.n lk,|m

LCMSAN SIAN PROGRAM

Xctlrt

n

.,ilobrrh uthri 6ah4ttthi tatut4@ Itzta,,,e,F uotbn. .r wl1dq eanbzha itJin .t,1,d&l a.rq@n
igl6d&..
ngeo por.Bl tltBobi ob'tu Eonohfi kllr lttln,jauq, N.xngpfig.tfti.ttttt't otu,Fnld|a
ldortopa
.t@ ftB.b6t totgttuttt dtu FUrtolfl, iUim.topdt.lra@r.

.lon rilot lon

p. biho

r. ,.nasld.lun

,,dih

o<loldh...64bi6 4ioea pq.Ekfitut.rntd q6ro @!*dtti

M..u t r.6r

r.ral,|-L h.rir, d- rdl:..
Lubrg

<<

tba

PlE

to.o <ergd h.aatL upayo

dtt 9c 6at
x.n >>

r.EnPqt...

On

l.*',

ALriyit t

Mht.ri

1""*

PemmFhgs Arrtuje lrax)

'-l
J

6) Kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan
TEMBAR ISIAN PROGRAM XAMPUNG IXUM (PROXUMI
K.lompok M!ry!r.ht dln Dulun3an XcbGrhniutan

*

1. X.loapok

lrL.v.6kd y.'ra dhtul l.b.r.d{r!ny. d.n l.l.t rrllilllll:

Mt

r

Urlnr.

<<

Pr.!

liLrl

>>

l*,.'-o"
,enis lembatr

L€rt.3. ed.h di.h, !.r.r. tlrtulBJlb
v.na

rD.rllui

di

folqlr

1.,

f

hrlt*in rl. n Lmbag.

penD€ntut n. rlL A&, tuli*ao b€nrul buttl F.r$cntulen
t. rerl: hmpirtin ahlaD lepor.a ariu upload di bagian rerpi..h
@dlllll b.'lr .nttotr lelompo& rtll
emllki d.tt.r n.m.
irr5rruo

Fryurui

dan

tertl.dis,

land.r.n8.n

,ib

Y.,

.ngdt.

r€but('n

leh.dr'rr p€rBuns d.n .n8rori dh perl.rrrJzr
b.

orpnBasr

'tfi&rj'

ort.filrag

dan ada urdaon

b€nug6 sa.uri tu8:,

rtan

rug

d.n ft/nari

tun8shya,

nl.

>drta

Fltrrus !€q-.

Y., s€butlan

&Lrn ruiur.i p€ngs.us alt kolorn F ln 5.lnya sctsi
teu.n8.n-*tsr p€m!tull
Fotr.m t€ri. Huli! r.nt b€*.it r den!.n linStunS.n hiduP,
Y., 5lbutt li Fogrrn k r,. t€6€bu! dl toloh F

p.r.b.risn ,rotr.6 keli: xo*
FEgr.m tt4. hov., te*.ll .d.ptan drn,r lla., pcrub.hrn
,lt A.h. tullsrrn prolr.m le.E€bln pd. lobm r
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III. Persyaratan
Persyaratan umum yang harus dipenuhi suatu lokasi untuk dapat diusulkan
menjadi lokasi Kampung lklim adalah sebagai berikut:
a. Aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan
telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.
b. Kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi
yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat
menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

IV. Mekanisme
Pengusul (dalam SRN disebut sebagai Penanggungjawab) kegiatan PROKLIM
melakukan pendaftaran di SRN PPI melalui tiga tahapan yang dilaksanakan
secara berurutan, yaitu:

4,l Pendaftaran
Penanggungjawab kegiatan PROKLIM mendaftarkan lokasi PROKLIM kedalam
SRN dengan cara sebagai berikut:

1) Pengisian identitas penanggungjawab yang mencakup: nama, jenis
organisasi, nomor telepon, alamat email, website (apabila ada), alamat
(termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan kode pos).
2) Pengisian identitas narahubung ata:u contact person yang melakukan
fungsi korespondensi terkait SRN. Jika penanggungjawab kegiatan
adalah individu perorangan maka contact person dapat berupa identitas
yang sama. Identitas narahubung meliputi nama lengkap, nomor telepon,
alamat email, dan jabatan.
3) Pengisian informasi akun, meliputi usemame (nama yang akan digunakan
dalam SRN) dan passuord.

Setelah melakukan pendaftaran, penanggungjawab kegiatan akan
mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk aktivasi akun
menggunakan userrlame dan passu.rord untuk pengisian data umum dan
data teknis PROKLIM.

4.2 Pengisian Data Umum
Pengisian Data Umum dilakukan oleh setiap penanggungjawab kegiatan
PROKLIM dengan terlebih dahulu melakukan log-in di uebsite SRN PPI.
Isian data umum mencakup:
- Judul kegiatan (contohnya: PROKLIM di Desa A),
- Status (untuk skema PROKLIM maka pilihannya adalah "Kegiatan
Sedalg Berjalan"),
- Durasi kegiatan yang diisi jumlah bulan sejak dimulainya kegiatan
sampai dengan saat pengisian data di SRN,

- Jenis kegiatan diisi dengan memilih opsi yaitu "Aksi" dan/atau
-

"Sumberdaya",
Tujuan umum dan
Tujuan khusus.

Setelah pengisial data umum dilanjutkan dengan mengisi informasi al<si
yang terdiri dari:
- Jenis aksi yaitu " Joint Mitigasi dan Adaptasi"
- Skema/pelaku yaitu'PROKLIM"
- Bidang/ sektor diisi dengan bidang yang paling dominan dilakukan di
lokasi kampung iklim
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Keterkaitan program misalnya dengan Proper, Green Building,
Communitg Based dan Adipura. Jika tidak ada keterkaitan, maka pilih
opsi "Lainnya' dan sebutkan progr€rmnya (misal: program penanaman
mangrove, rehabilitasi gambut, dsb).
Sumberdaya meliputi a-lih teknologi, peningkatan kapasitas, status
pendanaan, dan tenaga ahli yang masing-masing memiliki pilihan untuk
diinput.

Sebelum dikirim, penanggunglawab memeriksa dan jika diperlukan
melakukan pembaruan data dengan menekan tombol "updatd dan/ atau
menghapus data yang salah dengan menekan tombol udeletd. Selanjutnya
memasukan informasi letak lokasi dan penanggungjawab pelaksana
PROKLIM (nama lengkap, nomor HP, alamat email) serta mengisi Data
Verifikator PPI yang terdiri dari nama lengkap (Sekretariat PROKLIM),
instansi, nomor telepon, alamat email, dan alamat.

Kemudian penanggungiawab kegiatan mengunggah dokumen berupa
Lembar Isian PROKLIM dengan format Microsofi Excel dan dokumen

pendukung berupa dokumentasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim maupun kelompok masyarakat.
Setelah melakukan pengisian dan pemeriksaan data umum maka
penanggungjawab mengirimkan data dengan menekan tombol " submif .

Sekretariat PROKLIM selanjutnya akan melakukan persetujuan data
umum bagi isian data yalg telah dikirim. Penanggungjawab kegiatan
PROKLIM akan menerirna email pemberitahuan validasi data umum dan
Nomor Akun sebagai penanda isian data umum telah tervalidasi.

4.3 Penglslan Data Tekals
Penanggungjawab kegiatan PROKLIM mengisi 2 formulir dalam SRN PPI
yaitu:
a. Formulir Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagai informasi awal
dan Isian Detail Kegiatan PROKLIM.
Isian detail ProKlim meliputi 5 hal yaitu lokasi, perubahan iklim, aksi
adaptasi dan mitigasi, aksi di daerah pesisir, dal masyarakat &
dukungan keberlanjutan. Kelima hal tersebut sama dengan daftar isian

yang ada dalam Lembar Isian ProKlim format Microsofi

Excel.

Penanggungjawab kegiatan ProKlim setelah selesai mengisi data teknis
kemudian dapat mengirimkannya. Jika terdapat data sumberdaya,

maka penanggunglawab ProKlim melaljutkan mengisi data isian
sumberdaya. Formulir sumberdaya ini akan muncul apabila
penanggungjawab ProKlim pada saat pengisian data umum mencentang
opsi sumberdaya. Formulir sumberdaya terdiri dari lima bagian yang
berdiri sendiri yaitu sumber pendanaan, komponen biaya, dukungan
aksi alih teknologi, dukungan aksi peningkatan kapasitas dan
dukungan aksi tenaga AhIi.
b. Formulir PROKLIM terdiri dari komponen: dukungan eksternal; aksi
adaptasi; kej adian bencana iklim; rencana adaptasi; monitor evaluasi;
sistem informasi; pakar; pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
peningkatan ketahanan pangan; penanganan atau altisipasi kenaikan
muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin,
gelombang tinggi (untuk kampung iklim yang terletak di daerah pesisir);
pengendalian penyakit terkait iklim; kelompok masyarakat yang diakui
keberadaannya; dukungan kebijakan; dinamika kemasyarakatan;
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kapasitas masyarakat; keterlibatan masyarakat; pengembangan
kegiatan; manfaat; dan pengusulan yang sudah diketahui.
Penanggungjawab kegiatan mengisi komponen-komponen tersebut
dengan memberi tanda check ,ist ({) pada pilihan-pilihan yang
disediakan dan pilihan dapat lebih dari satu.

Isian detail PROKLIM meliputi 5 hal yaitu lokasi, perubahan iklim, aksi
adaptasi dan mitigasi, aksi di daerah pesisir, dan masyarakat & dukungan
keberlanjutan. Kelima hal tersebut sama dengan daJtar isian yang ada
dalam Lembar Isian PROKLIM format Microsofi Excel. Penatggunglawab
kegiatal PROKLIM setelah selesai mengisi data teknis kemudial dapat
mengirimkannya. Jika terdapat data sumberdaya, maka penanggunglawab
PROKLIM melanjutkal mengisi data isian sumberdaya. Formulir
sumberdaya ini akan muncul apabila penanggungjawab PROKLIM pada
saat pengisian data umum mencentang opsi sumberdaya. Formulir
sumberdaya terdiri dari lima bagian yang berdiri sendiri yaitu sumber
pendanaan, komponen biaya, dukungan aksi alih teknologi, dukungan aksi
peningkatan kapasitas dan dukungan aksi tenaga Ahli.

4.4 Ttudak LanJut Pengueulan

Sekretariat PROKLIM selanjutnya melakukan validasi dal verifikasi data
kegiatan PROKLIM yang didaftarkan di SRN PPI. Jika ada data yang kurang
lengkap maka akan melakukan reuieru dan berkoordinasi dengan
penanggungiawab kegiatan. Data akhir berupa tampilan kategori PROKLIM
yang menjadi dasar pelaksanaan verilikasi lapangan PROKLIM.
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LAMPIRAN

IV: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN

NOMOR

PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

:

TANGGAL :

FEBRUARI 2017
PEDOMAN PENILAIAI{ PROKLIM

Penilaian PROKLIM dilakukan berdasarkan data yang sudah dicatatkan oleh
pengusul PROKLIM pada SRN. Penilaian terdiri dari:
- Penilaian awal untuk menetapkan Kampung Iklim dan kategori PROKLIM
sesuai dengan kriteria yang berlaku
- Penilaian untuk menetapkan apresiasi PROKLIM bagi lokasi yang
berdasarkan penilaian awal memenuhi kriteria sebagai nominasi
PROKLIM Utama dan PROKLIM l,estari. Tahapan penilaian PROKLIM
untuk penerima apresiasi, secara garis besar digambarkan dalam skema
berikut.
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Gambar 4. 1 Alur Penilaian Untuk Kategori PROKLIM Utama dan t estari

I. Verlflkasl

Lapangan
Verifrkasi lapangan merupakan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi
yang dicatatlan oleh pengusul dalam SRN PPI terhadap kondisi sesungguhnya
pada lokasi kampung iklim. Verifikasi yang dimaksud pada tahap penilaian ini
berbeda dengan verifikasi yang dilakukan pada saat pendaftaran awal pada SRN
PPI.

Verifikasi pada tahap pendafaran dalam SRN PPI merupakan kajian di atas meja
(desk reuieu\ oleh Sekretariat PROKLIM dengan memeriksa kelengkapan data
dari pihak pengusul. Sedangkan verifikasi lapangan dilakukan oleh verifikator
PROKLIM langsung pada lokasi yang diusulkan. Bagan proses kegiatan
verifikasi lapangan digambarkan dalam Gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Bagarr alur proses verifikasi PROKLIM

Tujuan pelaksanaan verifikasi lapangan adalah untuk:
a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam
dokumen pengusulan PROKLIM dan pengecekan fisik bentuk-bentuk
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan, serta mencatat
dan melaporkan pengamatan di lapangan, baik secara kualitas dan
kuantitas.
b. Mengidentifrkasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang
ditemukan di lapangan yang belum dimasukkan ke dalam Lembar Isian
PROKLIM.

c. Mengidentifikasi potensi lokal untuk memberikan usulan

rekomendasi

pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
1. 1

Pelakrana Veriflkasl

Tim verifikator adalah individu yang memiliki kemampuan teknis untuk
mengidentilikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta
kapasitas kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Tim Verifrkasi
untuk setiap usulzrn lokasi PROKLIM beranggotakan 2 (dua) orang dari KLHK
dan verifikator yang dikoordinir oleh Balai PPI dan Karhutla setempat, yang
dapat berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan LSM lokal yang
bukan pengusul serta lembaga diklat dan badan penyuluhan.
Ketua Tim Verifikasi haru s sudah mengikuti pelatihan verilikator PROKLIM yang
diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifikator KLHK dapat berasal dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan
Kebakaran Hutan dan Lahan (Ifurhutla) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK atau unit ke{a terkait
di KLHK, atas penugasan Ketua Sekretariat PROKLIM.

1.2 Lokasl Verlfttast
Iokasi yang diverifikasi adalah yang telah didaftarkan dalam Sistem SRN Iklim
dan memenuhi kriteria sebagai Nominasi PROKLIM Utama dan Nominasi
PROKLIM kstari. Nominasi PROKLIM Utama ditetapkan dalam hal persentase
nilai akhir PROKLIM diatas 817o (delapan puluh satu persen), sedangkan
Nominasi PROKLIM Lestari ditetapkan dalam hal usulan PROKLIM telah
mendapat penghargaan sebagai PROKLIM Utama.

lokasi nominasi PROKLIM L.estari yang diverifftasi harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) Pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
2) Penguatan kelembagaan masyarakat.
3) Pembinaan minimal kelo (sepuluh) lokasi lain yang selanjutnya didaftarkan
sebagai Kampung lklim.
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1.3 Prosedur Verifikasi
Prosedur verifikasi lapangan adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat PROKLIM menlusun rencana rinci pelaksanaan verifikasi
lapangan untuk mendapatkan persetujuan Ketua Sekretariat PROKLIM
b. Ketua sekretariat PROKLIM mengeluarkan surat tugas pelaksana verifikasi
c. Sekretariat PROKLIM melakukan koordinasi dengan koordinator PROKLIM
tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan pelaksana verifikasi
d.Koordinator PROKLIM tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan
koordinasi persiapan verifikasi di wilayah masing-masing.
e.

Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Koordinator PROKLIM

tingkat

Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan persiapan verifikasi lapangan untuk:
1) Memeriksa kesiapan administrasi berupa surat tugas, formulir verifikasi
dan dokumen pendukung yang disiapkan sekretariat;

2) Menyusun jadwal dan melakukan koordinasi dengan koordinator
PROKLIM tingkat Kabupaten/Kota, pemerintah desa dan kelompok
masyarakat di kampung iklim yang akan diverifikasi.

f. Tim Verifikasi melakukan verifikasi ke kampung iklim dengan membawa
kelengkapan administrasi dan dokumen verifikasi yang telah disiapkan
Sekretariat PROKLIM.
g. Tim Verifikasi melakukan

diskusi di kampung iklim dengan berbagai pihak
yang memiliki informasi rinci tentang upaya adaptasi dan mitigasi yang telah
dilaksanakan, untuk:
1) Melakukan verifikasi informasi dalam Lembar Isian PROKLIM yang telah
diunggah dalam SRN PPI dan juga untuk menggali informasi yang belum
tersampaikan dalam Lembar Isian PROKLIM tersebut;
2) Melakukan pengecekan fisik dokumen tertulis baik dokumen kelompok
masyarakat, dokumen kegiatan adaptasi dan mitigasi perubuhan iklim,
serta dokumen pendukung lainnya.
h. Tim Verifrkasi melakukan pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim di lapangan mengacu pada informasi yang
tercantum dalam Lembar Isian PROKLIM, serta mencatat dan melaporkan
pengamatan di lapangan, antara lain (tapi tidak terbatas pada):

1) Kualitas dan kuantitas serta kondisi fisik bentuk-bentuk kegiatan

adaptasi dan mitigasi sebagaimana ditemukan di lapangan;
Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum dimasukkan
kedalam Lembar Isian PROKLIM;
3) Mendokumentasikan hasil kunjungan lapangan.
Catatan: verifikasi menggunakan lembar yang ada dalam SRN.

2)

Pengecekan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menggunakan
lembar isian PROKLIM, dengan fokus penilaian terhadap aspek:
a. Lama kegiatan (kurang dari 2 tahun, 2-4 lahun,lebih dari 4 tahun),
b. Kondisi (baik, rusak),
c. Efektivitas (sudah mengatasi permasalahan, belum sepenuhnya mengatasi
permasalahan, tidak mengatasi permasalahan). Selain itu juga terdapat data
tambahan berupa jumlah dan keterangan kegiatan.
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Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diverifrkasi pada lokasi
kampung iklim adalah berbagai jenis kegiatan yang dapat memberikan
kontribusi terhadap:
a. Pengendalial kekeringan, banjir, dan longsor
b. Peningkatan ketahanan pangan
c. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, rob, intrusi air laut,
abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggr (untuk daerah pesisir)
d. Pengendalian penyakit terkait iklim
e. Pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair
f. Penggunaan energi baru, terbarukan, konservasi, dan penghematan energi
g. Penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca
h. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi
i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
Daftar kegiatan adaptasi dan mitigasi sebagaimana tercantum pada lembar ID03a dan ID-03b dari lembar isian PROKLIM.
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Pengecekan terhadap aspek kelembagaan masyarakat dan dukungan
keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan kertas kerja ID-04 pada lembar
isian PROKLIM, yang meliputi:
a. Keberadaan kelompok masyarakat penanggungiawab kegiatan
b. Keberadaan dukungan kebijakan
c. Tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan
partisipasi gender
d. Kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PROKLIM
e. Keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha,
Iembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihaklainnya
f. Pengembangan kegiatan PROKLIM
g. Manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan risiko bencana
terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim.
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Untuk masing-masing komponen, dilakukan pengecekan apakah aspek
tersebut sudah dilalsanakan atau belum di lokasi yang diverifikasi dengan
bukti pendukung yang memadai.

Tim verifikasi menyusun dan menyerahkan Laporan Verifrkasi PROKLIM ke
Sekretariat PROKLIM secara langsung atau melalui e-mail. l-aporan Verifikasi
PROKLIM harus dilengkapi dengan lampiran data-data pendukung dan
dokumentasi serta berisi temuan fakta lapangan l"fad-findingl.
1.4 Keluaran Keglatan Verlflkasl Lapangan
Hasil dari kegiatan verifikasi lapangan PROKLIM adalah berupa serangkaian
data yang diperlukan untuk proses penetapan PROKLIM meliputi:
a. Lembar Isian PROKLIM format Microsofi Excel.
b. l,aporan Verifikasi PROKLIM format Microsofi Word yang memuat profil
lokasi, analisis risiko perubahan iklim dan sumber emisi GRK, kegiatan
adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan, potensi pengembangan kegiatan
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yang dapat dilakukan, serta kelembagaan masyarakat dan dukungan

c.
d.

keberlanjutan pada lokasi yang diverifikasi.
Dokumentasi photo kegiatan pada lokasi yang dikunjungi.
Informasi tambahan yang relevan (misalnya: bentuk kegiatan sebelum
PROKLIM antara lain masyarakat peduli api, desa konservasi, desa mandiri
energi, desa tangguh bencana).

II. Peailalan Teknls
2.1 Kriterla Penilaian
PROKLIM mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi, dengan kriteria umum sebagai berikut:
a. Telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi yang dapat meningkatkan
ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
b. Telah dilaksanakannya aksi lokal mitigasi yang dapat memberikan
kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.
c. Telah terbentuk kelompok masyarakat dan/atau keberadaaan tokoh di
tingkat lokal yang menjadi penggerak kegiatan serta berbagai aspek
pendukung yang dapat menjamin keberlanjutkan pelaksanaan dan
pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Komponen yang dinilai dalam PROKLIM berupa kegiatan adaptasi, mitigasi dan
kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan dijelaskan dengan
rincian sebagai berikut:
a. Kegiatan Adaptasi, meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat lokal
dalam menangani dampak perubahan iklim antara lain:
- Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor.
- Peningkatan ketahanan pangan.
- Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut,
abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.
- Pengendalian penyakit terkait iklim.
b. Kegiatan Mitigasi, meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat lokal
untuk mengurangi emisi GRK antara lain melalui:
- Pengelolaan sampah dan limbah padat.
- Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair.
- Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- Pengelolaan budidaya pertanian.
- Peningkatan tutupan vegetasi.
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
c. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan, yang meliputi aspek:
- Keberadaan kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan dan
bentuk organisasinya.
- Keberadaan dukungan kebijakan.
- dinamika kemasyarakatan.
- Kapasitasmasyarakat.
- Keterlibatan pemerintah.
- Keterlibatan dunia usaha, LSM, dan perguruan tinggi.
- Pengembangan kegiatan.
- Manfaat dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan.

Metode penilaian PROKLIM mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah
(problem soluing) dampak perubahan iklim di tingkat lokal dan potensi
perbaikan ke depan. Oleh karena itu, selain untuk menghitung skor nilai lokasi
PROKLIM, penilaian PROKLIM ditujukan untuk:
a. Mendeskripsikan kondisi setempat melalui penyusunan "Profil Umum
Lokasi"
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b. Menganalisis potensi bahaya terkait perubahan iklim.
Potensi bahaya perubahan iklim yang ditelaah di setiap lokasi

PROKLIM

adalah kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka
air laut, gelombang tinggi, badai, dan wabah penyakit terkait iklim.
c. Menganalisis kondisi dan potensi kapasitas adaptasi.
Kondisi dan potensi kapasitas adaptasi dikaitkan dengan kondisi kerentanan
lokasi. Penilaian PROKLIM mengidentifikasi lokasi masyarakat yang tinggal
di lokasi rentan/ kritis terhadap bahaya perubahan iklim. Lokasi
rentan/kritis adalah lokasi yang memiliki tingkat keterpaparan tinggi
(populasi padat, banyak infrastruktur penting, banyak sumber daya alam
penting), tingkat sensitifitas tinggi (misalnya memiliki sistem pertanian dan
pola tanam yang sensitif), dan tingkat kapasitas adaptasi yang rendah
(kemampuan ekonomi, sosial, dan teknologi).
d. Menganalisis kondisi dan potensi kegiatan mitigasi penurunan GRK.
Mengidentifikasi teknologi tepat guna untuk penurunan GRK baik yang telah
ada di masyarakat maupun yang berpotensi dikembangkan.
e. Menganalisis kondisi dan potensi kelembagaan dan dukungan masyarakat.
Mengidentifikasi kearifan lokal, kelembagaan, dan dukungan masyarakat
yang telah ada dan yang berpotensi dikembangkan.
Metode penilaian PROKLIM mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Lokasi berprestasi progresif, yaitu lokasi yang berhasil menunjukkan
peningkatan ketahanan iklim, ditunjukkan dari perkembangal profil lokasi.
Selain itu, lokasi tersebut telah menunjukkan upaya penurunan GRK dengan
baik. Lokasi tersebut juga telah menunjukkan dukungan kelembagaan yang
baik untuk keberlanjutan kegiatan.
b. Lokasi berprestasi konsisten, yaitu lokasi yang dapat mempertahankan
kinerjanya yang baik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
secara konsisten dalam jangka panjang, dibuktikan dengan kondisi profil
lokasi.
c. Lokasi berprestasi bangkit, yaitu lokasi yang sangat rentan dan belum
berhasil menurunkan kerentanannya tetapi telah menunjukkan upaya
sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisinya dalam beberapa tahun
terakhir. Lokasi ini memerlukan dukungan yang kuat baik dari lokal
maupun pihak luar.
Mengingat bahwa tipologi daerah di Indonesia sangat beragam misalnya daerah
pedesaan, perkotaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir, maka penilaian
PROKLIM disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing lokasi. Perangkat
penilaian PROKLIM dikembangkan berdasarkan profil lokasi sehingga dapat

menilai potensi dan pencapaian hasil kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk
setiap tipologi daerah.

Tidak semua kriteria PROKLIM harus ada dalam satu lokasi, dari sisi adaptasi
yang terpenting adalah apakah lokasi tersebut telah dapat mengatasi bahaya
perubahan iklim didaerahnya misalnya banjir, kekeringan, gagal panen, dan
sebagainya, dan apakah daerah tersebut telah berupaya menurunkan tingkat
kerentanannya. Dari sisi mitigasi yang terpenting apakah daerah tersebut telah
mengelola semua potensi mitigasi di daerahnya, dan dari sisi kelembagaan
adalah apakah daerah tersebut telah mengupayakan kelembagaan yang baik
sehingga ada dukungan yang menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan
mitigasi di daerah tersebut.
Proses penilaian PROKLIM terdiri dari tahapan sebagai berikut:
1. Penilaian, yang terdiri dari:

a. penilaian persyaratan administrasi; dan
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b. verifikasi lapangan.
2. Penetapan hasil penilaian, terdiri dari:
a. Penilaian teknis; dan
b. Rekomendasi dan penetapan PROKLIM.

III. Tahapan Dan Tata Cara Penilaian
3.1 Tahapan Penilaian
Tahapan penilaian merupakan rangkaian proses penilaian suatu lokasi
terhadap kriteria dan komponen PROKLIM melalui beberapa tahapan sebagai
berikut:

a. Penilaian administratif, yang dilakukan oleh Sekretariat PROKLIM,
merupakan proses pemeriksaan data pengusulan PROKLIM dan
kelengkapan dokumen pendukung.
b, Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifrkasi adalah proses
pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen
pengusulan PROKLIM dengan kondisi yang ada di lapangan.

3.2 Tata Cara Penilaian
3.2.1 Tata Cara Penilaian Administrati

Sekretariat PROKLIM bertugas untuk mengkoordinasikan administrasi
pelaksanaan PROKLIM, meliputi antara lain penjadwalan kegiatan,
penganggaran, pelaporan, melakukan evaluasi lembar pengusulan dan
pengelolaan data PROKLIM.

yang dimandatkan, Sekretariat PROKLIM akan
melaksanakan:
1. Seleksi awal dengan melihat jenis kegiatan adaptasi dan mitigasi yang
tercantum dalam lembar pengusulan;
2. Korespondensi terhadap usulan lokasi yang telah melakukan kegiatan
adaptasi dan mitigasi untuk melengkapi dokumen pendukung;
3. Pemeriksaan kelengkapan lembar pengusulan lokasi PROKLIM dan dokumen
pendukung;
4. Mengumumkan usulan lokasi PROKLIM yang telah lolos penilaian
persyaratan administrasi, dengan cara:
a. pengiriman surat, surat elektronik, atau faksimili ke alamat Pengusul
Calon Lokasi PROKLIM;
b. diumumkan di halaman situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
5. Menyerahkan dokumen pengusulan PROKLIM kepada Tim Verilikasi.
6. Sekretariat PROKLIM mengirimkan surat pemberitahuan kepada
Koordinator, Pengusul, dan Pelaksana PROKLIM bahwa akan dilaksanakan
kegiatan verifikasi lapangan dan meminta Pengusul PROKLIM tersebut
untuk menyiapkan dokumen lain yang diperlukan.
7. Sekretariat PROKLIM melakukan komunikasi kepada Koordinator, Pengusul,
dan Pelaksana PROKLIM pada lokasi yang diusulkan dan kepada Tim
Verifikasi sebelum dilakukan kunjungan lapangan untuk memaslikan
kesiapan di lapangan.
Berdasarkan tugas

IV. Tahapan Dan Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian
4.1 Tahapan Penetapan Hasil Penilaian

a. Penilaian Teknis oleh Tim Teknis yaitu tahapan pemberian penilaian
(scoring) berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk menilai kesesuaian

antara kegiatan yang telah dilakukan selama ini dengan komponen
PROKLIM.

b. Penyerahan hasil Penilaian PROKLIM dari Tim Teknis ke Dewan
Pengarah.
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c.

Rekomendasi dan Penetapan PROKLIM merupakan proses penyampaian
rekomendasi oleh Dewan Pengarah kepada Menteri dan penetapan
Lokasi PROKLIM oleh Menteri terhadap lokasi yang dinilai layak untuk
ditetapkan sebagai PROKLIM Utama dan Lestari.

4.2 Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian
1. Penilaian teknis
Tim Teknis bertugas untuk melakukan evaluasi teknis dan penentuan skor dari
setiap komponen dan indikator PROKLIM merujuk pada hasil verifikasi
lapangan.

Tim Teknis terdiri dari pejabat setingkat Eselon 2 dari lintas Eselon

I

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dapat melibatkan wakil
Kementerian/ Lembaga serta pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian
terkait pelaksanaan PROKLIM.
Kriteria PROKLIM yang berfungsi sebagai dasar penilaian PROKLIM adalah

merupakan kombinasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,
Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan dengan pengaturan pembobotan

yang akan disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan PROKLIM.
Standar nilai PROKLIM ditentukan dengan membandingkan nilai maksimal dan
mempertimbangkan keanekaragaman atau kekhasan masing-masing lokasi,

seperti pantai, pegunungan, perbukitan, dan sebagainya, mengingat jenis
kegiatan di kawasan pantai akan berbeda dengan yang dilaksanakan di
kawasan pegunungan, dan juga sebaliknya.
Secara umum, penilaian dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

a. Memastikan apalah setiap indikator PROKLIM tersebut ada atau tidak ada
di lokasi;

b. Melakukan penilaian pada indikator yang ada. Setiap indikator memiliki
bobot tertentu yang menggambarkan tingkat kepentingan dan prioritas;
semua
indikator yang ada.

c. Melakukan penjumlahan terhadap penilaian secara total dari

Indikator dibangun sesuai dengan Kriteria PROKLIM yang dibuat sederhana,
tetapi memuat unsur yang cukup lengkap agar penilaian lebih bersikap obyektif
dan menyeluruh.

Dalam penilaian teknis, Tim Teknis melaksanakan penilaian dengan cara:
a. Tim Teknis, berkoordinasi dengan Sekretariat PROKLIM, melakukan rapat
teknis untuk melakukan penilaian teknis terhadap usulan yang masuk.
b. Tim Teknis melakukan penilaian (scoing) dengan menggunakan daftar
penilaian kegiatan PROKLIM berdasarkan kesesuaian lapangan dengan
indikator PROKLIM.
c. Tim Teknis dapat melibatkan pakar yang dinilai memiliki kemampuan
khusus terkait dengan proses pemberian nilai komponen PROKLIM lokasi
yang diusulkan.
d. Setelah penilaian teknis selesai dilakukan, Tim Teknis menyusun dan
menyerahkan Laporan Penilaian Teknis kepada Sekretariat PROKLIM untuk
dapat disampaikan kepada Tim Pengarah yang antara lain memuat:
- Lokasi yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai PROKLIM;
- Hasil analisa penilaian lscoingl serta daftar kehadiran Tim Teknis;
- Kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Teknis, terkait dengan kelayakan
lokasi yang dinilai untuk dapat dipertimbangkan sebagai PROKLIM Utama
dan Lestari.

2. Rekomendasi dan penetapan penerima apresiasi PROKLIM Utama dan
Lestari
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Setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan penilaian teknis, Dewan
Pengarah melaporkan hasil penilaian kepada Menteri untuk penetapan
PROKLIM Utama dal Lestari. Dewan Pengarah terdiri atas pejabat setingkat
Eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dapat
melibatkan wakil Kementerian/ Lembaga serta pakar yang mempunyai keahlian
terkait pelaksanaan PROKLIM.

Menteri, berdasarkan rekomendasi

dari Dewan

Pengarah, menetapkan

penerima apresiasi PROKLIM Utama dan Lestari.

4.3 lftiteria Pemberian Apresiasi Pembinaan PROKLIM
Untuk mendorong peran serta aktif seluru pihak, maka diberikan juga apresiasi
pembinaan PROKLIM bagi pemerintah dan pendukung PROKLIM dengan
kriteria sebagai berikut:

.

o

Pemerintah:
- telah memiliki peraturan untuk mendukung pelaksanaan PROKLIM
- telah melaksanakan program yang dapat memperkuat pelaksanaan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PROKLIM (sosialisasi,

penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis,
fasilitasi pelaksaraan, dan pembangunan bank data PROKLIM)
Pendukung PROKLIM

- Mendukung kegiatan sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas,

pendampingan, bimbingan

teknis, fasilitasi pelaksanaan, dan

pembangunan bank data PROKLIM
- Iakasi yang didampingi berhasil mendapatkan penghargaan PROKLIM
Utama/Iestari
- Meningkatkan kategori PROKLIM dibawah binaannya
- Meningkatkan kemandirian ekonomi lokasi PROKLIM binaannya

V.
1.

2.
3.
4.

Bentuk Apresiasi
Piagam parlisipasi diberikan kepada lokasi yang dicatatkan dalam SRN
dan memenuhi kriteria sebagai PROKLIM Pratama dan Madya
Sertifrkat PROKLIM diberikan kepada penerima lokasi yang memenuhi
kriteria PROKLIM Utama dan PROKLIM Lestari
Trophg PROKLIM diberikan kepada penerima penghargaan PROKLIM
Utama dan Lestari
Apresiasi PROKLIM lainnya diberikan kepada penerima penghargaan
PROKLIM Utama dan Lestari sesuai dengan ketersedian sumberdaya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

NOMOR
TANGGAL

FEBRUARI 2017

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

I.

Pendahuluan
Pemantauan dan evaluasi merupakan aspek penting untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta alokasi sumber daya dalam
penyelenggaraan kegiatan PROKLIM secara keseluruhan dan memastikan
keberlanjutan pelaksanaan PROKLIM. Kegiatan pemantauan perlu dilakukan
untuk mengamati perkembangan perencanaan dan pelaksanaan PROKLIM di
daerah serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi untuk
merumuskan tindakan antisipatif dan korektif serta menghindarkan kesalahan
yang sama di masa mendatang. Melalui pemantauan dan evaluasi diharapkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PROKLIM dapat lebih ditingkatkan.

IL

TuJuan dan Sasaran
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PROKLIM
bertujuan untuk:
1. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul serta
memberikan solusi upaya pemecahannya
2. mengidentifikasi manfaat
3. mengevaluasi keberlanjutan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
yang telah dilaksanakan di lokasi yang telah mengikuti kegiatan PROKLIM
4. mengevalusi manfaat pelaksanaan PROKLIM
5. memberikan masukan, saran dan rekomendasi terutam a yang berkaitan
dengan kebijakan perencanazrn program/kegiatan yang akan datang.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan evaluasi adalah mendorong keberlanjutan pelaksanaan
PROKLIM.

III. Ruang Lingkup
Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi:
a. Kemajuan upaya adaptasi;
b. Penurunan emisi GRK;
c. Aspek pendukung keberlanjutan.
Monitoring dilakukan minimal sekali dalam satu tahun oleh KLHK dan Pemda.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara nasional
dikoordinasikan oleh Dirjen, sedangkan di tingkat daerah oleh koordinator
PROKLIM.

fV. Keluaran
Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi di daerah berupa laporan
hasil pemantauan dan evaluasi diinformasikan oleh koordinator PROKLIM
setiap tahun kepada Menteri melalui Dirjen dengan mengikuti format laporan.
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