
PROFIL 
KOTA BANDAR LAMPUNG 

Secara geagrafis Kata Bandar Lampungterletak pada 5°20' sampai 
dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' 
bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung 
Selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kandisi ini, Kata Bandar 
Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera dari 
Pulau Jawa, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah Barat Laut 
Jakarta dan memiliki peran sangat penting. 

Selain dalam kedudukannya sebagai ibu kata Pravinsi Lampung, Kata Bandar 
Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, dan perekanamian bagi 
masyarakat. 

Secara administratif batas daerah Kata Bandar Lampung, adalah: 
> Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Ka bu paten Lampung Selatan. 
> Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran, dan Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, serta Teluk 
Lampung. 

> Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedang Tataan dan Padang Cermin, 
Kabupaten Pesawaran. 

> Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung 
Se Iatan. 

Kata Bandar Lampungjuga memiliki and ii yang sangat vital dalam jalurtranspartasi 
darat dan aktivitas pendistribusian lagistik dari Jawa menuju Sumatera maupun 
sebaliknya, karena memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspar impar dan 
Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga 
secara langsung Kata Bandar Lampung berkantribusi dalam mendukung pergerakan 
ekanami nasianal. Kata Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km2 yangterbagi 
ke dalam 13 kecamatan dan 98 kelurahan dengan jumlah penduduk 879.651 jiwa 
(berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km2

, dan 
diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030. 

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran rendah pantai 
sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara O 
sampai 500 m di atas permukaan laut. Daerah perbukitan hinggga bergunung 
membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di 
sebelah Baratdan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampokdi sebelah Timur. 

Topografi tiap-tiapwilayah di Kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut: 
> Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian 

Se Iatan; 
> Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara; 
> Wilayah perbukitan terdapat di sekitarTeluk Betung bagian Utara; 

20 I DOKUMENTASI BEST PRACTICE KOTA-KOTA - 12 



We serve the best to cities 

> Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang 
bagian Barat, yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan 
Batu Serampokdi bagian Timur. 

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan 
wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan 
lainnya, yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan 
Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya 
sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah dari seluruh wilayah 
di Kota Bandarlampung. 

Dilihat secara hidrologi, maka Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar, 
yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut 
merupakan DAS (Oaerah Aliran Sungai) yang berada dalam wilayah Kota Bandar 
Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. 

Di Ii hat dari akuifer yang dimilikinya, airtanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi 
dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permeabiltasnya, yaitu: 

> Akuifer dengan produktifitas sedang, berada di kawasan pesisir Kota Bandar 
Lampung, yaitu di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung 
Barat. 

> Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, 
Kedaton, bagian Selatan Kecamatan Kemiling, bagian Selatan Tanjung Karang Barat, 
dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukabumi. 

> Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di bagian Utara 
Kecamatan Kemiling, bagian Utara Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, 
Teluk Betung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung KarangTimur. 

> Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas, berada di sebagian besar 
Kecamatan Rajabasa dan Tanjung KarangTimur. 

> Akuifer dengan produktifitas rendah, berada di bagian Utara Kecamatan Panjang, 
Tanjung KarangTimur, dan bagian Barat Kecamatan Teluk BetungSelatan. 

> Airtanah langka berada di Kecamatan Panjang. 
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PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 
GURU DAN SISWA DALAM MENINGKATKAN 

KETAHANAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM 
DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Situasi Sebelum lnisiatif 

Kota Bandar Lampung teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana dan 
terdampak fenomena perubahan iklim. Jenis bencana alam yang melanda kota ini 
adalah banjir, tan ah longsor, serta kekeringan air pa sang yang menyebabkan rob, abrasi, 
erosi, dan sedimentasi. Hal terse but dikuatkan dengan kajian kerentanan yang dilakukan 
oleh Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung bersama 
dengan Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pacific, 
lnstitut Pertanian Bogor(CCROM-SEAP IPB)tahun 2010. 

Dampak perubahan iklim seperti ini menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat 
Bandar Lampung, terutama penduduk miskin, orang lanjut usia, wanita, anak-anak, dan 
kelompok rentan yang kurang memiliki pengetahuan mengenai perubahan iklim. Tan pa 
pengetahuan yang cukup terkait perubahan iklim dan upaya beradaptasi dengan 
dampaknya, kerentanan kota dan masyarakat Bandar Lampung akan semakin tinggi. 

lnisiatif 

Dalam rangka meningkatkan ketahanan, kota-kota harus meningkatkan kapasitas 
warganya untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Pendidikan dan pengetahuan 
merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kapasitas adaptasi. Untuk itu, pada 
tahun 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk nm Koordinasi Ketahanan 
Perubahan lklim yang beranggotakan dari unsur pemerintah kota, akademisi, LSM, 
tokoh masyarakat, dan media massa. Pemerintah meyakini bahwa peningkatan 
kapasltas masyarakat melalui pendidikan merupakan salah satu strategi yang paling 
efektif untuk menurunkan tingkat kerentanan dan menginisiasi perubahan perilaku di 
tengah masyarakat untuk dapat lebih adaptifterhadap dampak perubahan iklim. 

Mulai tahun 2012, pemetaan materi Kompetensi Inti (Kl) dan Kompetensi Dasar 
(KO} dalam Kurikulum Nasional dibentuk dan mulai dikembangkan menjadi bahan ajar 
sisipan bertemakan adaptasi perubahan iklim, melalui Program Pendidikan Perubahan 
lklim di Bandar Lampung. Materi terse but yang diterapkan di tingkat Sekolah Dasar (SD) 
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dlsesuaikan dengan kategori pengguna, kelas, 
dan mata pelajaran. 
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Pelatlhan yang dllkutf oleh para guru dalam rangka penlngkatan kapasltas 

Program ini pun mendapat dukungan dari Mercy Corps Indonesia (MCI) melalui 
Program Jejaring Kota-Kota Asia terhadap Perubahan lklim yang dikenal dengan nama 
Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN ). 

Strategi yang Diterapkan 

Awalnya Tim Koordinasi Ketahanan Perubahan lklim ini merekomendasikan 
pembuatan lubang resapan biopori, serta memperbaiki pola aliran dan desain saluran 
drainase. Setelah itu, merevisi masterplan drainase berdasarkan Permen Lingkungan 
Hidup No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan, yang mendorong Pemkot 
Bandar Lampung untuk membuat aturan tentang pemanfaatan air hujan atau biopori 
dan resapan, sebagai syarat ijin mendirikan bangunan. 

Untuk mengevaluasi dampak sosial ekonomi bencana terkait iklim, Universitas 
Lampung melakukan survei dan wawancara. Kegiatan survei ini dilakukan di enam 
kelurahan, yaitu tiga kelurahan pantai dan tiga kelurahan non pantai. Tiga kelurahan 
pantai terdiri dari Kelurahan Kangkung, Kelurahan Kotakarang, dan Kelurahan Panjang 
Selatan. Sedangkan kelurahan non pantainya, adalah Kelurahan Batuputu, Kelurahan 
Pasirgintung, dan Kelurahan Sukabumi lndah. Survei ini telah melibatkan 256 orang. 
lnformasi yang dihasilkan ini juga dipertajam melalui studi leterasi dan diskusi kelompok 
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yang terfokus di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan 
Kotakarang, Kelurahan Batuputu, dan Kelurahan Pasirgintung. 

Tim kemudian melakukan sosialisasi dampak perubahan iklim melalui media 
komunitas yang diberi nama ACCCRN Newsletter, yang terbit triwulanan. Sedangkan 
secara sosial, Tim Koordinasi ini juga meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu cara 
yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan adaptasi 
perubahan iklim dan membangun kapasitas adaptif masyarakatterhadap risiko bencana 
terse but. 

Guna memperkuat implementasi program di bidang pendidikan tersebut, sebagai 
ta ha pan selanjutnya Tim mempersiapkan finalisasi Peraturan Walikota Bandar Lampung 
tentang Pembelajaran Materi Pendidikan Ketahanan Perubahan lklim di SD dan SMP 
dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota yang terdiri atas 8 Bab dan 9 
Pasal ini disahkan pad a tanggal 25 Juli 2014. 

Kemudian pada bulan Agustus 2014 telah dilakukan pencetakan buku Pegangan 
Guru dan Buku Pegangan Siswa SD. Buku pegangan guru SD, terdiri atas 3 buku, yaitu: 
> Buku pegangan guru kelas 4 SD 
> Buku pegangan guru kelas 5 SD 
> Buku teknis pengintegrasian SD 

Sedangkan buku pegangan siswa SD (ta hap I), terdiri atas 6 judul: 
> Buku IPAkelas4 
> Buku lPSkelas4 
> Buku PKn kelas 4 
> Buku IPAkelasS 
> Buku IPSkelasS 
> Buku PKn kelas 5 

Pada bulan September 2014, Tim melakukan sosialisasi Perwal No. 12 Tahun 2014 
tentang Pembelajaran Materi Perubahan lklim di SD dan SMP dalam Wilayah Kota 
Bandar Lampung kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini UPT Dinas 
Pendidikan Kecamatan dan seluruh Kepala SD Bandar Lampung. Menyusul 
diselenggarakan pelatihan bagi seluruh guru SD Bandar Lampung. Pelatihan dilakukan 
dengan tiga tujuan utama, yakni: (1) Guru SD memahami tentang konsep, substansi, 
serta hal ihwal tentang perubahan iklim, (2) Guru SD memahami tentang metode 
pembelajaran materi pendidikan perubahan iklim yang diintegrasikan ke dalam tema 
dan subtema kurikulum 2013 pada setiap mata pelajaran, dan (3) Guru SD mampu 
mempraktikkan materi secara benar berdasarkan prinsip pedagogi dan perangkat 
pembelajaran yang disepakati yang ada dalam Buku Pegangan Guru. 
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Para siswa dikena/kan kategori sampah organik o/eh para guru 

Pembelajaran materi pendidikan ketahanan perubahan iklim mengalami tiga fase 
pelaksanaan, yaitu (1) fase ujicoba dengan pendampingan, (2) fase ujicoba dengan 
kemandirian, dan (3) fase replikasi. Fase pertama, adalah proses implementasi tahap 
percobaan pembelajaran bahan ajar Pendidikan Ketahanan Perubahan lklim selama 
Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan pola pendampingan. Sedangkan fase kedua, adalah 
pola kemandirian, yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kedua fase ini 
dilaksanakan di 2 SD dan 2 SMP, yaitu di SDN 1 Langkapura, SDN 1 Karang Maritim, 
SMPN 7 Bandar Lampung, dan SMPN 27 Bandar Lampung. Proses pelaksanaan ujicoba 
dilakukan oleh guru-guru di bawah pembinaan Kepala Sekolah. Jumlah guru yang 
terlibat sebanyak 45 orang, jumlah kepala sekolah yang terlibat sebanyak 4 orang, serta 
jumlah siswa sebanyak 1.885 orang. 

Fase kedua disebut pola kemandirian karena terdapat perbedaan pada tahap 
implementasi dibanding dengan pola pendampingan yang dilakukan pada tahun 
pelajaran sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, guru yang terlibat dalam program 
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mendapatkan pelatihan rutin, guru dan kepala sekolah mendapatkan insentif atas 
waktu yang disisihkan untuk pelaksanaan program, pengadaan alat bantu pembelajaran 
sebagai penguatan materi dapat dibantu oleh program, serta terdapat pemantauan. 
Sedangkan dalam pola kemandirian, seluruh dukungan tersebut ditiadakan sehingga 
seluruhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Hanya saja, proses pemantauan tetap 
dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) Universitas Lampung secara berkala. 
Pada tahap ini sebanyak 201 SD Negeri se-Kota Bandar Lampung telah menerapkan 
pembelajaran materi sisipan pendidikan ketahanan perubahan iklim. 

Selanjutnya diselenggarakan lokakarya pembahasan bahan ajar yang dilakukan 
oleh Tim Penyusun Modul (TPM) dengan melibatkan guru SMP. Lokakarya ini dilakukan 
dengan tiga tujuan utama, yaitu (1) menilai kelayakan materi dalam buku lama untuk 
kebutuhan buku baru, (2) membahas materi awal yang disusun oleh TPM, serta (3) 
memilah kebutuhan materi untuk buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. 
Rangkaian lokakarya tersebut telah dapat menghasilkan bahan ajar final pada tingkat 
SM P untuksegera dicetak. 

-

Penyampoian materi mengenai perubahan iklim di so/ah sotu kelas SMPN 
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Namun pada awal Desember 2014, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar 
dan Menengah mengeluarkan keputusan bahwa Kurikulum 2013 (K-13) tidak wajib 
diimplementasikan di seluruh sekolah, dan hanya akan dilanjutkan pada sekolah 
percontohan yang sudah mulai mengimplementasikan kurikulum tersebut sejak tahun 
2013/2014. Hal ini berarti sebagian besar SD maupun SMP di Indonesia (termasuk di 
Kota Bandar Lampung) akan kembali kepada penerapan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP 2006) karena sebagian besar SD dan SMP tersebut baru 
mengimplementasikanK-13 pada tahun pelajaran 2014/2015. Adapun posisi materi 
sisipan pendidikan ketahanan perubahan iklim yang telah disusun berdasarkan 
tema/sub tema K-13 tetap wajib diajarkan di seluruh SD dan SMP di Kota Bandar 
Lampung, baik sekolah terse but menggunakan KTSP 2006 ataupun K-13. 

Proses pencetakan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa SMP 
dilaksanakan oleh pendanaan proyek pendidikan yang didukung oleh Mercy Corps 
Indonesia dan dari APBD Kota Bandar Lampung. Buku guru SMP dicetak sebanyak 600 
buku per judul. Sedangkan buku pegangan siswa dicetak sebanyak 1.600 buah per judul. 

0 

Para siswa menunjukkan antusias terhadap 
materi perubahan ikllm di dalam kurfkulum selcolah 
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Buku pegangan Guru SMP yangtelah dicetakterdiri atas 3 buku, yaitu: 
> Buku pegangan guru I PA Terpadu SM P 
> Buku pegangan guru I PS Terpadu SM P 
> Buku teknis pengintegrasian SM P 

Sedangkan buku pegangan siswa SM P (ta hap 1), terdiri atas 4 judul: 
> Buku IPA Terpadu Kelas 7 berjudul "Bumi lk/im dan Negeri" dengan nomor ISBN: 

978-979-8510-95-3. 
> Buku IPS Terpadu Ke las 7 berjudul "Menyusuri NegeriJamrud" dengan nomor ISBN: 

979-8510-92-2. 
> Buku IPA Terpadu Kelas 8 berjudul "Bumi lklim dan Negeri" dengan nomor ISBN: 

978-979-8510-98-0. 
> Buku IPS Terpadu Kelas 8 berjudul "Menyusuri NegeriJamrud"dengan nomor ISBN: 

979-8510-93-9. 

Beberapa contoh buku pegangan siswa dan guru 
yang berisikan muatan materi perubahan iklim 

Mttt11"'urtf lkllm. 

BUMI DAN NEGERI ------

M ,i,yu1111I 

NEGERI 
JAMRUD ------

-dltllm 

BUMI clan MECiERI ------

..., __ 
Kelas 8 ij~- -
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Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai tahun ajaran 2014/2015 telah melakukan 
replikasi pembelajaran materi pendidikan ketahanan perubahan iklim di seluruh SD dan 
SMP Negeri. Untuk menyebarluaskan Perwal No. 12 Tahun 2014 kepada para pihak 
terkait yang dalam hal ini U PT Din as Pendidikan Kecamatan dan Kepala SMP se-Bandar 
Lampung, maka diperlukan sosialisasi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari 
diseminasi aksi daerah adaptasi perubahan iklim di Bandar Lampung karena sejak tahun 
2009 Program Jejaring Ketahanan Kota-Kota Asia terhadap Perubahan lklim (Asian Cities 

Climate Change Resilience Network/ACCCRN) telah dilakukan di Kota Bandar Lampung. 

Setelah pelatihan guru SD, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan guru tingkat SM P 
se-Bandar Lampung. Keluaran dari pelatihan guru SM Pini adalah para wakil guru kelas 
dan 8 pengampu mata pelajaran I PA dan IPS Terpadu di SM P Negeri se-Bandar Lampung 
memahami tentang substansi materi perubahan iklim, cara penyampaian materi 
pendidikan ketahanan perubahan iklim, indikator yang hendak dicapai pada setiap 
pertemuan penyampaian materi, serta metode evaluasi ketercapaian indikator dalam 
setiap mata pelajaran terse but. 

Pelatihan guru SMP tahap pertama diikuti oleh 130 orang guru IPA dan IPS yang 
mewakili 31 SMP Negeri di Bandar Lampung. Pelatihan tahap pertama telah dilakukan 
sebanyak 2 angkatan yang dilakukan dengan pengelompokan mata pelajaran IPA dan 
IPS pada tanggal 8 Januari 2015. Pelatihan guru SMP tahap kedua dilaksanakan pada 
tanggal12Juni2015. 

Pelatihan diikuti oleh guru-guru I PA dan I PS dari perwakilan seluruh SM P dan 
pengurus GTC (Green Teacher Community) Bandar Lampung diikuti 92 peserta dan 
difasilitasi oleh PMU Universitas Lampung dan GTC. Dalam skala aksi adaptasi 
perubahan iklim di tingkat kota, GTC didirikan untuk membantu Pemerintah Kota dan 
Tim Koordinasi Ketahanan Perubahan lklim meningkatkan ketahanan terhadap 
perubahan iklim di Kota Bandar Lampung serta mengembangkan kepedulian/kesadaran 
lingkungan, khususnya melalui pelibatan peran sekolah dan sektor pendidikan. 

Pembelajaran materi pendidikan ketahanan perubahan iklim dilaksanakan dalam 
cakupan tiga ranah, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran secara kognitif 
bertujuan membantu siswa memahami hal-hal utama dalam persoalan perubahan 
iklim. Pembelajaran secara afektif adalah mengajak siswa peduli lingkungan dan 
kemanusiaan (berbuat baik). Sedangkan pembelajaran secara psikomotor adalah 
mengajak siswa melakukan aksi ramah lingkungan yang terkait dengan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim. Pada tahap ini sebanyak 31 SMP Negeri se-Kota Bandar 
Lampung telah menerapkan pembelajaran materi sisipan pendidikan ketahanan 
perubahan iklim. 
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Selain itu, untuk mendukung pemahaman guru dan siswa, dibentuk pula 
kelompok-kelompok kerja (pokja) di sekolah-sekolah yang beranggotakan siswa di 
bawah bimbingan para guru. Pokja yang sudah dikembangkan antara lain, pokja biopori, 
pokja kompos, pokja kebersihan, dan pokja energi. 

Hasil yang Dicapai 

Sekolah-sekolah lokasi pilot project penerapan bahan ajar pendidikan ketahanan 
perubahan iklim pada tahun 2013 sampai dengan 2015 telah berhasil mendapatkan 
penghargaan Adiwiyata tingkat Kota Bandar Lampung sebagai sekolah yang peduli dan 
dengan budaya lingkungan yang baik. Pada gilirannya, salah satu dari indikator 
Adiwiyata, yakni adanya kurikulum lingkungan telah dapat dipenuhi oleh Kota Bandar 
Lampung dengan adanya buku ajar pendidikan ketahanan perubahan iklim sehingga 
terdapat potensi besar bahwa di Bandar Lampung ke depannya akan semakin banyak 
sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan ini. 

SMPN 7 Kota Bandar Lampung dengan berbagai prestos/ yanag dicapal 
dalam program ketahanan kota terhadap perubahan iklim 

30 I DOKUMENTASI BEST PRACTICE KOTA-KOTA - 12 



We serve the best to cities 

Program ini juga telah mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi 
Lampung yang tertuang dalam surat Nomor 421/3016/III.Ol/DP2/2014 tanggal 24 
November 2014, dimana Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi telah memberikan 
dukungan penggunaan bahan ajar pendidikan ketahanan perubahan iklim di seluruh 
kota/kabupaten di Provinsi Lampung. 

Bappenas pun telah memasukkan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota 
dari 4 kota (Semarang, Bandar Lampung, Pekalongan, dan Blitar) sebagai pilot RAN-AP I. 
RAN-API tersebut tidak ditetapkan dalam suatu produk hukum tertentu, namun 
menjadi masukan dalam penyusunan RPJ M Nasional Peri ode 2015-2019. 

Keberlanjutan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menunjukkan dukungan terhadap 
keberlanjutan program pendidikan perubahan iklim ini melalui diterbitkannya 
Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Materi Pendidikan 
Ketahanan Perubahan lklim di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dalam 
Wilayah Kota Bandar Lampung. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung juga telah 
menganggarkan penggandaan bahan ajar perubahan iklim untuk disebarluaskan ke 
seluruh SD dan SM P Negeri se-Bandar Lampung dalam APBD-nya sejak tahun 2014 {Rp 
400 juta), tahun 2015 (Rp 200 juta), dan akan rutin setiap tahunnya sebesar Rp 200 juta. 

Selain itu, Pemkot Bandar Lampung telah membentuk Komunitas Guru Peduli 
Ungkungan (Green Teacher Community/GTC) sebagai upaya memaksimalkan manfaat 
dan menjamin keberlanjutan dari penerapan Perwal No. 12 Tahun 2014. Kepengurusan 
GTC ini dilegalkan melalui Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 
567 /IV.40/H K/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan tel ah dikukuhkan oleh Walikota Bandar 
Lampung pad a tanggal 12 Juni 2015. 

Adapun tujuan didirikannya GTC, adalah: 

1. Menyediakan wadah yang formal dan kapabel untuk memanfaatkan dan 
mengoptimalkan potensi dan energi sosial guru dalam membangun kepedulian 
terhadap isu-isu lingkungan. 

2. Mengembangkan pengetahuan guru yang lebih mendalam mengenai lingkungan 
hidup dan untukseterusnya mendorong keterlibatan siswa secara lebih optimal. 

3. Menyiapkan, mendorong, dan memfasilitasi sekolah-sekolah di Kota Bandar 
Lampung sebagai sekolah berbudaya lingkungan. 

4. Menjadi mitra bagi pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya 
dalam pengembangan aksi-aksi lingkungan hidup. 
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Namun demikian, bila program ini akan terus berjalan, diperlukan kegiatan
kegiatan yang bertujuan untuk memelihara semangat. Penulis mendapatkan beberapa 
usulan dari pihak sekolah, agar Pemkot Bandar Lampung secara rutin dapat 
memfasilitasi lomba-lomba yang berkaitan dengan ketahanan perubahan iklim. 
Kemudian memberikan apresiasi yang memadai kepada para guru. Ada baiknya Perwal 
No. 12 Tahun 2014 ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah agar semakin kuat secara 
regulasi. 

Pelajaran yang Dapat Diambil 

Pemahaman mengenai perubahan iklim yang diberikan sedari dini, terbukti 
menciptakan sumber daya manusia yang lebih memiliki kapasitas untuk merespon 
dampak perubahan iklim. Harapannya, hal ini juga dapat menginisiasi perubahan 
perilaku masyarakat untuk semakin peduli pada lingkungan sekitarnya, disamping juga 
dapat mengantisipasi risiko dari perubahan iklim yang terjadi. 

Kemampuan untuk Ditransfer 

Bagi pemerintah daerah lain yang akan mencontoh program ini, kunci pencapaian 
program ini adalah: 

1. Besarnya dukungan pemerintah kota terkait kebijakan maupun pendanaan 
menjadi salah satu pendorong dalam melaksanakan upaya adaptasi perubahan 
iklim. 

2. Kerjasama antar pemangku kepentingan kunci dalam Tim Koordinasi Ketahanan 
Perubahan lklim sangat berperan dalam membangun jejaring ketahanan iklim 
dalam kota dengan kota atau daerah lain. 

3. Peningkatan kapasitas seputar perubahan iklim sangat penting diberikan bagi para 
pemangku kepentingan kota karena selama ini baru dirasakan maksimal oleh 
anggota Tim Kota. 

4. Peran media massa dalam publikasi dan peningkatan kesadaran adaptasi 
perubahan iklim bagi masyarakat Kota Bandar Lampung dan yang lebih luas sangat 
besar. 

5. Partisipasi aktif di level nasional semakin memperluas kapasitas tim kota maupun 
pemerintah kota dan jejaring informasi mengenai adaptasi perubahan iklim. 

6. lntegrasi dari rencana ketahanan kota ke dalam kebijakan kota dan pengembangan 
praktik-praktik merupakan langkah untuk melakukan upaya adaptasi yang riil 
secara lebih luas dan menyeluruh. 
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7. Dukungan insentif dari pihak swasta sebagai bentuk komitmen pelaku bisnis di 
suatu kota bagi perluasan kegiatan dan peningkatan ketahanan kota terhadap 
perubahan iklim menunjukkan hasil yang cukup memadai. 

Telah banyak Kota dan Kabupaten se-Provinsi Lampung yang melakukan kunjungan 
terkait program tersebut. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Kota Metro, 
Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, 
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten 
Pasawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ka bu paten Way Kanan, dan Ka bu paten Pesisir Barat. 
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