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PENDAHULUAN

• Aksi adaptasi merupakan upaya 
adaptasi sistem kehidupan terhadap 
iklim yang berubah – melakukan 
penyesuaian dengan perubahan iklim 
yang terjadi saat ini dan masa depan

• Tujuan adaptasi adalah untuk 
mengurangi kerentanan sistem 
terhadap efek berbahaya dari 
perubahan iklim (seperti kenaikan 
muka air laut, peristiwa cuaca/iklim 
ekstrem yang lebih intens, atau 
kerawanan pangan dan lainnya)



Bentuk Aksi Adaptasi

Secara garis besar kegiatan aksi adaptasi dapat dibagi menjadi dua: 

1. Aksi adaptasi yang ditujukan untuk memperbaiki faktor pendorong
penyebab kerentanan dan besar potensi dampak sehingga kota
menjadi lebih tahan terhadap perubahan iklim (tidak langsung).  
Secara umum aksi ini mengadres masalah pembangunan
(pengentasan kemiskinan, perbaikan pengelolaan sampah)

2. Aksi adaptasi yang langsung ditujukan untuk mengurangi dampak
perubahan iklim (memanfaatkan varietas tahan kekeringan, 
pembuatan pemanenan hujan, pembuatan bagunan penahan ombak, 
sistem irigasi yang climate proof dan lain lain).  Diperlukan analisis
lebih jauh untuk mengevaluasi dampak perubahan iklim (perlu model 
dampak atau Impact Model)



1. RISK

2. TAGGING
3. GAP

4. KISS

Identifikasi cakupan
Wilayah/ sektor

Analisis Risiko Iklim: 
- Kerentanan, Potensi

Dampak dan Resiko Iklim
- Bencana terkait iklim

GAP (what, where, when, how):
1. Analisis kompatibalitas aksi dengan program 

pembangunan daerah
2. Kompatibiltas aksi insiatif masyarakat
3. Masukan dan respon terhadap pilihan aksi (proses 

multipihak)

TAGGING
1. Identifikasi aksi

berdasarkan hasil analisis risiko
(“Expert Judgment”)

2. Identifikasi aksi adaptasi dari perencanaan daerah
3. Identifikasi aksi oleh masyarakat

Pelaksanaan Adaptasi & 
Mitigasi Perubahan Iklim

KISS (Koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan sinergi):
- Reorientasi, Prioritasisasi, 

pengembangan program aksi
supaya sejalan dengan kebijakan
pembangunan daerah

- Para pihak yang dapat berperan

Prioritas program 
adaptasi

PROSES PENETAPAN RENCANA AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DIDASARKAN HASIL 
ANALISIS RISIKO IKLIM (Permen LHK No. 33 Tahun 2016)

Prioritas lokasi
dan tingkat

urgensi



1. PRIORITAS LOKASI MENURUT TINGKAT RISIKO IKLIM
Informasi yang dimiliki:
1. Peta perubahan risiko Iklim masa depan

POTENSI DAMPAKPerubahan Peluang 
Kejadian Iklim Ekstrim di 

masa depan

Tingkat Risiko
iklim masa depan

Sensitivitas
Kemampuan

Adaptif

KeterpaparanKerentanan



1. TINGKAT URGENSI LOKASI MENURUT TINGKAT RISIKO IKLIM

Informasi yang dimiliki:
1. Peta perubahan risiko Iklim di masa depan
2. Data/peta bencana

POTENSI DAMPAKPerubahan Peluang 
Kejadian Iklim Ekstrim di 

masa depan

Tingkat Risiko
iklim masa depan

Tingkat Urgensi 
Wilayah

Sensitivitas
Kemampuan

Adaptif

KeterpaparanKerentanan

Kejadian 
Bencana Iklim



1. PRIORITAS LOKASI MENURUT TINGKAT RISIKO IKLIM
Informasi yang dimiliki:
1. Peta Resiko Iklim saat ini
2. Peta Resiko Iklim di masa depan

POTENSI DAMPAK

Peluang Kejadian Iklim 
Ekstrim saat ini

Tingkat Risiko
saat ini

Lokasi 
Prioritas

Sensitivitas
Kemampuan

Adaptif

KeterpaparanKerentanan

Peluang Kejadian Iklim 
Ekstrim masa depan

Tingkat Risiko
masa depan



1. TINGKAT URGENSI LOKASI MENURUT TINGKAT RISIKO IKLIM

Informasi yang dimiliki:
1. Peta Resiko Iklim saat ini
2. Peta Resiko Iklim di masa depan
3. Data/peta bencana

POTENSI DAMPAK

Peluang Kejadian Iklim 
Ekstrim saat ini

Tingkat Risiko
saat ini

Lokasi 
Prioritas

Sensitivitas
Kemampuan

Adaptif

KeterpaparanKerentanan

Peluang Kejadian Iklim 
Ekstrim masa depan

Tingkat Risiko
masa depan

Kejadian 
Bencana Iklim

Tingkat Urgensi 
Wilayah
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Dokumen:

RENSTRA, RPJMD, RKT, 
RAD API, LAKIP, LKPJ

PROGRAM, 
KEGIATAN DAN 

INDIKATOR

Kontribusi terhadap Kerentanan
& Perubahan Iklim:

0 = Tidak ada

1 = Ya, Tidak Langsung

2 = Ya, Langsung

Kontribusi terhadap Aspek
Pembangunan/ SDGs:

0 = Tidak ada

1 = Ya, Tidak Langsung

2 = Ya, Langsung

Analisis Kontribusi Program/ Kegiatan prioritas terhadap
penanganan masalah Potensi Dampak dan Bencana ikim

Program/ Kegiatan 
Prioritas

2-3. PRIORITASISASI PROGRAM/ KEGIATAN

PROGRAM/KEGIATAN

Hubungan program/kegiatan dengan penanganan faktor pendorong
penyebab kerentanan dan masalah pembangunan

Contoh hubungan dengan Kerentanan:
Kegiatan penyuluhan masyarakat peduli sungai – Kerentanan
(meningkatkan kemampuan adaptif): Ya, tidak langsung
Kegiatan normalisasi sungai: Ya, langsung (mengaddress (sensitivitas)
Contoh hubungan dengan aspek pembangunan:
Kegiatan penyuluhan masyarakat peduli sungai – (aspek Pendidikan): 
Ya, langsung (2), - aspek (ekosistem): Ya, tidak langsung (1) dst
Kegiatan normalisasi sungai – ekosistem: Ya, langsung (2), 



IDENTIFIKASI TPB
Analisis penilaian keterkaitan faktor (indikator Potensi Dampak) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
sehingga dapat digunakan untuk menentukan program/kegiatan adaptasi utama yang perlu dilakukan

KODE INDIKATOR TPB DESKRIPSI

Indikator yang mewakili Tingkat Keterpaparan (KE)

KE Rasio Jumlah 
Penduduk 
terhadap Luas 
Area (Kepadatan 
Penduduk)

11 Mengilustrasikan tingkat penggunaan wilayah atau
luas area rata-rata per orang. Perencanaan
penggunaan luas area yang lebih baik
berkontribusi terhadap keberlanjutan suatu kota
yang berkaitan dengan TPB 11 yaitu Membangun
kota yang inklusif, aman, tangguh dan 
berkelanjutan.

SE Rasio jumlah 
Rumah Tangga 
per kategori 
Fasilitas Sanitasi

6 Ketersedian fasilitas sanitasi dapat mengukur
tingkat kelayakan hunian masyarakat yang ada
disuatu wilayah, dengan perbaikan dan peningkatan
kualitas fasilitas sanitasi berkontribusi pada TPB 6 
yaitu Memastikan ketersediaan dan manajemen 
sanitasi bagi semua

KA Rasio jumlah 
layanan 
perbankan 
terhadap jumlah 
KK

8 Kemampuan perbankan dalam melayani
masyarakat dilihat dengan banyaknya jumlah
perbankan terhadap jumlah KK dapat dikaitkan
dengan TPB 8 yaitu Mendukung pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi
semua



MATRIKS SINKRONISASI RPJMD, RENSTRA DAN RKPD-RENJA 

TERKAIT KEGIATAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Sebaiknya matriks sinkronisasi ini dibuat terlebih dahulu agar dapat dilihat konsistensi 

antar dokumen perencanaan dan kemudian baru dievaluasi ketepatan sasaran program 

kerja dengan aksi adaptasi dalam 

Program Kerja

Diisikan berdasarkan dokumen rencana
pembangunan atau kegiatan



Analisis tingkat keterkaitan Program dan kegiatan dengan penanganan
kerentanan/risiko iklim tingkat desa
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Total Skor

Isikan nilai (0-2) untuk aspek
pembangunan terkait
tujuan fokus kegiatan

Isikan program  
kerja

Ket: EKS: ekosistem, MSN: kemiskinan, PND: pendidikan, KSN: kesehatan, INF: infrastruktur, PKJ: Mata Pencaharian, GOV: governance, 

Nilai aspek pembangunan/keterkaitan (0-2): 0 tidak terkait, 1: terkait tidak langsung, 2: terkait langsung.  Dalam menghitung rata-rata skor

pembangunan, hanya dipakai yang skor nya 1 dan 2 saja, kecuali kalau semua aspek pembangunan skor 0, maka akan bernilai 0

Hitung rata-rata skor
pembangunan (0-2)

Isikan skor hub 
kerentanan (0-2)

Prioritas
Lokasi

Prioritasi
Program

Isikan
kegiatan/aksi dari
survey, pakar dll



Climate Change 2014 Synthesis Report (IPCC 2014) dengan
rincian sebagai berikut (Roadmap NDC Adaptasi:

• Pengembangan sosial, aset ekologis, dan infrastruktur

• Optimalisasi proses teknologi

• Pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi

• Perubahan atau penguatan kelembagaan, pendidikan dan perilaku

• Layanan keuangan, termasuk transfer risiko

• Sistem informasi untuk mendukung peringatan dini dan perencanaan
proaktif



Pembangunan 
kapasitas (CB)

Pengelolaan & 
Perencanaan

Praktek & 
Prilaku

Kebijakan

Informasi Infrastruktur fisik

Sistem Peringatan
& Pengamatan

Infrastruktur
Hijau

Pendanaan

Teknologi

Jenis
kegiatan
adaptasi

Membangun SDM, kelembagaan
dan masyarakat dengan
kemampuan beradaptasi thd
Perubahan iklim

Training, membangun keahlian (skill), 
Pendidikan, diseminasi informasi pada 
pembuatan kebijakan/stakeholder,  
identifikasi best practices, training material

Tipologi Aksi Adaptasi (Biagini et al, 2014)

Meningkatkan pemahaman sain
iklim, dampak, kerentanan dan 
risiko terhadap pemerintah dan 
Lembaga perencanaan

Menyusun rencana adaptasi, diversifikasi
mata pencaharain, pengelolaan bencana, 
merubah model pengelolaan SDA, 
perencanaan berbasis ecosystem

Revisi dan pengembangan praktek
dan merubah prilaku untuk
meningkatkan ketahanan

Teknik pengelolaan tanah, tanaman tahan
kering, pengelolaan pasca panen
pemanenan air hujan, pengembangan PHT 

Penyiapan kebijakan baru atau
revisi kebijakan atau peraturan
yang memungkinkan flexibilitas
untuk beradaptasi

Mengarusutamakan adaptasi dalam
kebijakan pembangunan, kebijakan
tataruang, perbaikan tatakelola SDA, revisi
parameter rancangan

Sistem komunikasi informasi iklim
untuk membangun ketahadap thd
dampak PI (selain sistem
peringatan dini)

Alat pembantu pengambilan keputusan, alat
komunikasi, peningkatan akuisisi data, basis 
data digital, teknologi komunikasi jarak jauh

Memperkuat atau membanguan
infrastuktur yang tagguh iklim, 
tahan terhadap perubahan iklim

Membangun bangunan Tangguh iklim, 
waduk, sistem irigasi, infrastuktur drainase, 
pemecah ombak atau tembok laut

Penggunaan alat atau teknologi
baru untuk komunikasi cuaca dan 

iklim untuk memantau perubahan
unsur iklim

Membangun, mencoba dan 
menerapkan sistem pemantauan, 

mengupgrade layanan iklim dan 
hidromet

Merestorasi dan membangun
infrastruktur alam untuk

meningkatkan ketahanan terhadap
bencana iklim

Revegetasi, reforestasi, restorasi
mangrove, memperbaiki bentang

alam, ruang terbuka hijau

Strategi pendanaan atau asuransi
untuk menghadapi dampak

perubahan iklim (e.g. BPDLH)

Skema asuransi iklim, pendanaan
mikro, dana kontigensi untuk

pengendalian bencana

Membangun atau
mengembangkan teknologi

Tangguh iklim (climate-resilient 
technologies)

Teknologi untuk meningkatkan akses
terhadap air, energi matahari, 

furifikasi air, desalinasi air laut dan 
lainnya



Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
(Roadmap Adaptasi, KLHK, 2021)



4. Koordinasi Lembaga Nasional dan Daerah Dalam Pelaksanaan
Adaptasi Perubahan Iklim (Roadmap Adaptasi, KLHK, 2021)

Setiap Kementrian sudah
punya rencana aksi Adaptasi
Perubahan Iklim



Fokus Kegiatan Adaptasi
Sektor (Roadmap Adaptasi, 
KLHK, 2021)

• Fokus kegiatan adaptasi perubahan iklim di 
Indonesia tercantum dalam draft RPJMN 
2020-2024 prioritas nasional (PN) No. 6: (a) 
membangun lingkungan, (b) meningkatkan
ketahanan terhadap bencana dan 
perubahan iklim. 

• Sektor-sektor prioritas: (a) Meningkatkan
ketahanan iklim di laut dan sektor pesisir; 
(b) Meningkatkan ketahanan iklim di sektor
air; (c) Meningkatkan ketahanan iklim di 
sektor pertanian melalui penggunaan data 
dan informasi geospasial; dan (d) 
Meningkatkan ketahanan iklim di sektor
kesehatan.



Potensi Sumber Pendanaan Pelaksanaan Aksi Iklim
(Roadmap Adaptasi, KLHK, 2021)



5. Monitoring dan Evaluasi (Roadmap Adaptasi, KLHK, 2021) 



Penutup
• Analisis kajian risiko Iklim (kerentanan, potensi dampak, bencana

iklim) harus menjadi basis utama dalam penyusunan rencana aksi
adaptasi perubahan iklim

• Aksi adaptasi dirancang untuk menurunkan tingkat kerentanan dan 
potensi dampak atau ketangguhan terhadap perubahan iklim saat ini
dan masa depan

• Kerjasama multipihak dalam penetapan dan pelaksanaan aksi
adaptasi harus dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dana

• Sistem pemantauan dan evaluasi perlu dikembangkan untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi lebih lanjut


