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Modul ini akan membahas… 

• Apa yang perlu disiapkan untuk menjalankan sebuah 

proses Penilaian Kerentanan? 

 

• Apa teknik-teknik untuk menilai kerentanan terhadap 

bencana dan memahami dampak tambahan perubahan 

iklim? 

 

• Bagaimana cara mengukur paparan, sensitivitas, 

kapasitas adaptif, dan kerentanan?   

 

• Kerentanan utama di kota/kabupaten Anda 
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Tingkatan yang mana merasakan dampak akibat perubahan 

iklim. 

 

Bagian dari kerentanan termasuk: 

 

Paparan 

Sensitivitas 

Dampak 

Kapasitas Adaptif 

 

Kerentanan = Dampak /Kapasitas Adaptif 

Apa itu Kerentanan? 
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Siapa masyarakat paling rentan? 

Unsur Kerentanan: Manusia 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

5 

Dimana lokasi paling rentan? 

Unsur Kerentanan: Lokasi 
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Apa aset-aset paling rentan? 

Unsur Kerentanan: Aset-aset 
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Peran dari Penilaian Kerentanan 

• Langkah pertama dalam 

mengembangkan proyek-proyek 

yang dapat menangani 

kebutuhan mendesak 

• Mendirikan kerangka koordinasi 

yang jelas untuk adaptasi 

• Meningkatkan kesadaran dan 

memotivasi para pemangku 

kepentingan 

• Memungkinkan keputusan 

diambil berdasarkan data bagi 

para perencana kota 

• Membantu mengubah pola 

pembangunan dari analisa 

sejarah menjadi perencanaan 

perubahan masa depan! 
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Berbagai Pertimbangan 

Strategis… 

• Mengidentifikasi sumber dana? – kebutuhan biaya 
berbeda berdasarkan tujuan dan metode; penghasilan 
lokal dan bantuan pembangunan 

• Dukungan dari para pemimpin terpilih dan kelembagaan? 
Lingkungan sosio-politik, kepentingan yang 
bertentangan? Kesempatan untuk meningkatkan 
kerjasama? 

• Petugas, sumber daya, dan waktu? – siapa menilai? 
Kapasitas teknis? 

• Tujuan dan Sasaran? MENGAPA MENILAI? Keputusan 
strategis apa saja yang diinginkan dari asesmen ini? 
Menignkatkan kesadaran? Mengarahkan investasi? 

• Mengidentifikasi pemangku kepentingan? KELOMPOK 
YANG BERKEPENTINGAN? 

• Pertimbangan lain? 
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Scoping untuk Penilaian Kerentanan 

1. Apa tujuan atau sasaran? 

 

 

2. Apa “unit analisis” – kawasan atau sektor? 

 

 

3. Siapa terlibat dalam Tim Inti dan pemangku 

kepentingan /peserta lainnya? 

9 
Langkah pertama “scoping” 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

1.  Apa Tujuan atau 

Sasaran? 

• Untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan di suatu 

wilayah atau sektor? 

• Untuk meningkatkan ketangguhan terhadap dampak iklim masa 

depan? 

• Untuk meningkatkan kesadaran dan kolaborasi? 

• Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan sektor 

swasta? 

• Untuk mengidentifikasi berbagai pilihan adaptasi? 

• Untuk menarik investasi anggaran adaptasi perubahan iklim? 

• Bagian atau semua dari alasan di atas? Lainnya? 
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“…untuk meningkatkan 

pemahaman tentang dampak 

perubahan iklim, pada saat ini dan 

masa depan, terhadap sumber daya 

alam yang penting bagi 

keselamatan, keamanan, dan 

kemakmuran masyarakat—

khususnya di daerah aliran sungai 

dan kawasan pesisir—di empat 

lokasi yang kritis terhadap 

perubahan iklim.” 

 

 Meningkatkan kesadaran 

masyarakat 

 

 Mengidentifikasi pilihan adaptasi 

penting 

Contoh tujuan: Program (CCVA) 

Republik Dominika 
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“Tujuan dari Rencana ini 

adalah untuk memahami 

dampak perubahan iklim, 

menilai sejauhmana iklim akan 

memberi dampak terhadap 

sistem dan sektor kota, dan 

memberi saran dan strategi 

untuk meningkatkan 

ketangguhan kota dan 

kapasitas adaptif.” 

 

 Mengidentifikasi pilihan 

adaptasi 

 Meningkatkan dan 

membangun ketangguhan 

Contoh Tujuan: Program (CCVA) 

Kota Albany, Amerika Serikat 
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• Penilaian “top down” 

berdasarkan ilmu pengetahuan 

 

• Termasuk kondisi dasar iklim 

 

• Mengaitkan proyeksi modeling 

Global dan Nasional dengan 

sektor yang lebih rinci 

– Ekosistem, pertanian, kesehatan 

 

• Contoh. TEM, MC1, MiASMA, 

DENSiM 

Perangkat untuk analisis 

kerentanan “top-down” 

Download at https://weadapt.org/knowledge-

base/vulnerability/climate-change-vulnerability-assessments 
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Sumber informasi tentang paparan, sensitivitas, dan 

kapasitas adaptif 

• Wawancara dengan informan kunci (e.g. petugas kebencanaan, 

perencana kota, petugas sosio-ekonomi) 

 

• Kelompok masyarakat 

 

• Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil 

(LSM / ORMAS) 

 

• Persatuan sektor swasta dan jaringan-jaringan penting 

 

• Peneliti universitas dan lembaga penelitian 

 

• Dokumen sensus dan perencanaan, peta zona tempat rentan 

banjir, dll. 
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Metode “Bottom-Up” untuk 

penilaian kerentanan 

• Analisis Tren Iklim 

(Bahaya) 

• Pemetaan Pemahaman 

• Pemetaan Komunitas 

• “Pohon” Keputusan / 

Tren Statistik 

Kemungkinan  

• Teknik Delphi  

• Analisis Kelembagaan  

• Cerita, Sejarah, dan 

Pengalaman 

Masyarakat 

• Pendekatan 

indikator mata 

pencaharian 

• Skenario Analisis 

Partisipatif 

• Kalender Musiman 

• Jadwal 

• Transek 

• Pemberian 

Pemahaman 

• Diskusi Kelompok 
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Proses penilaian kerentanan 

secara bertahap 

Ada berbagai pendekatan untuk menentukan kerentanan. Secara 

umum, tahap-tahap berikut memberikan gambaran mengenai 

langkah yang diperlukan: 

• Tahap 1: Menilai Paparan penduduk, lokasi, dan 

prasarana/aset 

• Tahap 2: Memperkirakan Sensitivitas penduduk, lokasi, dan 

prasarana/aset 

• Tahap 3: Menentukan Dampak (paparan x sensitivitas) 

• Tahap 4: Memahami Kapasitas adaptif 

• Tahap 5: Menentukan Kerentanan (dampak dikurangi 

kapasitas adaptif)  

• Tahap 6: Memprioritaskan Kerentanan untuk meningkatkan 

ketangguhan 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Sebuah tolak ukur bagi masyarakat, lokasi, dan 

prasarana/aset terpapar oleh ancaman yang 

sudah ada atau bahaya yang akan datang. 
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Apa yang dimaksud 

dengan Paparan? 

Tahap1: Paparan 
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Siapa dan apa yg terancam bahaya disini? 

Dimensi spasial dari paparan 
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Terancam apa? 

Kondisi ancaman mempengaruhi tingkat 

paparan 
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Kapan masyarakat mengalami risiko? Apakah 

risiko sudah diperkirakan? Apakah mereka 

diingatkan sebelumnya? Mengapa tidak? 

Dimensi waktu dari paparan 
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Memberi pengertian definisi terhadap lokasi 

terpapar ancaman 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

22 Prasarana/sarana inti terpapar 

risiko iklim (Fungsi/Aset) 
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Zona Evakuasi Paska Badai Sandy  

Kota New York 
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Boston, AS: Memetakan paparan masa 

depan terhadap gelombang badai 
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Banyak metode untuk pemetaan 

paparan 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Tanpa biaya, mudah diolah – 

teknologi pemetaan online 
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Tabel Paparan 
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Paparan terhadap ancaman lain 
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Cara menilai “scoring” berbagai tingkatan 

paparan 

Sebuah contoh nilai “scoring” yang 
menyesuaikan kombinasi antara beberapa 

metode 

No Exposure 

to Very Low 

Exposure 

(0 – 1 ) 

 

Low Exposure 

to Climate 

Threat 

(1 – 2) 

Medium Level 

of Exposure 

to Climate 

Threat 

(2 – 3) 

High Exposure 

to Climate 

Threat 

(3 – 4) 

Very High to 

Catastrophic  

Exposure to 

Climate Risk 

(4 – 5) 
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Contoh: Penilaian Kerentanan 

Makassar, Indonesia 
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Contoh Menilai Paparan: Kota 

Quezon, Filipina  
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Ulasan: Latihan Menilai 

Paparan 

• Penduduk yang mana yang sebaiknya dijadikan sasaran 

pertimbangan paling penting (“masyarakat”)? 

 

• Kawasan apa yang menjadi sasaran penting untuk 

dipertimbangkan (“lokasi”)? 

 

• Sistem, fungsi, layanan, dan jasa apa saja yang menjadi 

sasaran penting untuk dipertimbangkan (“prasarana/aset”)? 

 

• Bagaimana Anda menentukan paparan untuk proses 

penilaian? Tipe data “top-down” dan “bottom-up” apa saja 

yang akan digunakan dan diterapkan? 
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Tingkatan saat suatu sistem dipengaruhi, baik buruk 

atau menguntungkan, oleh perubahan iklim. 

33 

Apa itu Sensitivitas? 

Tahap 2: Sensitivitas 
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Apa arti sensitivitas? 

• Masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset mengalami 
sensitivitas dengan cara masing-masing 

• Sensitivitas cenderung tinggi kalau masyarakat lokal 
memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam 
atau ekosistem 

 

Contoh: 

• Masyarakat rentan atau golongan masyarakat tertentu lebih 
sensitif terhadap guncangan dibanding masyarakat “biasa” 

• Sistem drainase buruk mengakibatkan dampak banjir lebih 
parah karena dipengaruhi oleh hujan yang lebih lebat atau 
kondisi hujan yang lebih sering terjadi 

• Konstruksi perumahan buruk mengakibatkan lebih banyak 
orang ‘sensitif’ terhadap kerusakan dan kerugian 
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Apakah masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset lebih 

sensitif terhadap dampak tertentu? Mengapa? 

35 
Sensitivitas ≠ Paparan 
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36 Sensitivitas alami sebagai sebuah 

tanggapan sistem 
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Berbagai kelompok masyarakat lebih 

sensitif terhadap guncangan 
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North Carolina (AS): Memetakan 

golongan masyarakat tertentu (lansia) 
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Uganda: Menentukan sensitivitas terhadap jenis 

tanaman sumber penghidupan lokal 
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Makassar: Sebuah indikator 

sensitivitas (kemiskinan) 
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Memetakan sensitivitas di 

Makassar, Indonesia 
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Bagaimana cara menilai, atau memberi nilai 

“scoring” pada berbagai tingkatan sensitivitas? 

• Dengan pendekatan sama yang dilakukan untuk Paparan! 

Dengan nilai “scoring” yang menggunakan angka, warna, 

atau keterangan (dan kombinasi diantaranya) 

 

• Sebagai contoh, ini adalah Tabel Sensitivitas dengan 5 

tingkatan: 
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Hasil paparan dikali sensitivitas yang mana pengaruh 

ancaman perubahan iklim dinilai terhadap masyarakat, 

lokasi, dan prasarana/aset.                          D (dampak) = 

P (paparan) x S (sensitivitas) 
 

Dampak langsung: jelas mempengaruhi masyarakat, lokasi, dan 

prasarana/sarana, dan biasanya dapat dilihat secara langsung. 

 

Dampak tidak langsung: termasuk dampak yang mempengaruhi atau 

menular, sampai di ‘hilir’ sebuah proses, yang tidak selalu langsung 

terlihat jelas 

43 

Apa itu Dampak? 

Tahap 3: Dampak 
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Makassar: Perhatian terhadap dampak 

langsung dan tidak langsung 
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Ulasan: Latihan Menilai Dampak 

• Dampak langsung apa saja yang Anda perkirakan akan terjadi 

pada masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset jika mengalami 

peningkatan kondisi banjir? 

 

 

 

 

• Alat ukur atau jenis penilaian apa saja yang dapat Anda 

terapkan untuk memperkirakan dampak langsung? 
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Kemampuan masyarakat, lokasi, dan 

prasarana/aset untuk beradaptasi terhadap 

perubahan iklim dan mengurangi risiko dan 

memanfaatkan peluang-peluang baru. 

46 

Apa itu kapasitas adaptif 

Tahap 4: Kapasitas Adaptif 
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Kapasitas Adaptif 

• Kemampuan-kemampuan yang memberi ruang untuk pulih 

kembali setelah suatu kejadian! 

 

• Sifat individu: kapasitas adaptif otonomi….contoh? 

 

• Sifat komunitas: kapasitas adaptif bersama….contoh? 

 

• Sifat pemerintah: kapasitas adaptif kelembagaan…contoh? 
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Apa memungkinkan kapasitas 

adaptif? 

• Kapasitas adaptif 

otonomi 

 

 

• Kapasitas adaptif 

bersama 

 

 

• Kapasitas adaptif 

kelembagaan 

Individuals 

Governments  
Communities/ 

groups 
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Tanggung Jawab 

• Individu 

 

• Masyarakat/kelompok 

 

• Pemerintah 
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Menggali beberapa pendekatan 

• Individu 

 

• Masyarakat/kelompok 

 

• Pemerintah 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Contoh-contoh Kapasitas Adaptif 
51 
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Aspek Kunci Kapasitas Adaptif 
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Menilai Kapasitas Adaptif 

Sama halnya seperti paparan dan sensitivitas, kembangkan 

skala/tingkatan (berdasarkan warna, nilai angka, atau 

keterangan) untuk menilai kapasitas adaptif secara umum 

terkait masyarakat, lokasi, atau prasarana/aset yang Anda 

ingin lakukan dalam proses penilaian kerentanan. 

 

Gunakan pendekatan Shared Learning (dialog pembelajaran 

bersama) untuk memberi nilai terhadap masyarakat, lokasi, 

dan prasaran/aset, seperti: 
None to Very 

Low Adaptive 

Capacity (AC) 

(0 – 1 ) 

 

Limited Access 

to various 

elements of AC  

(1 – 2) 

Moderate 

Degree of 

Adaptive 

Capacity 

(2 – 3) 

High Degree of  

Adaptive 

Capacity 

(3 – 4) 

Very High 

Degree of 

AC 

(4 – 5) 
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Akses listrik sebagai indikator 

Kapasitas Adaptif di Kupang 
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Akses fasilitas kesehatan 

Sebagai indikator Kapasitas Adaptif di Kupang 
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Makassar: Indikator Kapasitas Adaptif (KA) 

menghasilkan penilaian KA 
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Contoh: Menilai Kapasitas Adaptif 

kelembagaan 
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Ulasan: Latihan menilai Kapasitas Adaptif 

• Faktor-faktor apa yang relevan untuk mencegah atau 

mengurangi potensi kerusakan dari risiko iklim terhadap 

masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset?  

 

 

• Informasi apa yang akan Anda butuhkan untuk mengukur 

kapasitas adaptif, dan bagaimana Anda akan mengumpulkan 

informasi itu?  

 

 

• Bagaimana Anda akan mengelompokkan kapasitas adaptif 

dalam sistem nilai skoring atau penilaian lainnya? Proses 

apa yang akan Anda gunakan untuk memberikan nilai pada 

kapasitas adaptif? 
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Tingkatan yang akhirnya terkena dampak akibat 

perubahan iklim. 

 

Kerentanan (K) = Dampak (D) /Kapasitas Adaptif (KA) 

Apa itu kerentanan? 

Tahap 5: Kerentanan 
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Produk Akhir: Makassar 
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Ulasan: Latihan manilai kerentanan 

 

• SKPD kota/kabupaten, lembaga, atau instansi apa saja yang 
bertanggung jawab atas masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset 
tertentu? 

 

• Instansti pemerintah (anggota dewan, walikota, dll) apa yang 
merancang aturan dan kebijakan untuk menentukan bagaimana 
menanggapi kerentanan terkait masyarakat, lokasi, dan 
prasarana/aset? 

 

• Jika masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset terkena dampak, 
butuh waktu berapa lama untuk pulih kembali? Instansi atau 
lembaga apa yang terlibat dalam proses pemulihan? 

 

• Kelompok masyarakat, sektor ekonomi, rumah tangga dll 
bergantung pada masyarakat, lokasi, dan prasarana/aset 
tersebut?   
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Tugas: Berikan ringkasan dari latihan-latihan sebelumnya mengenai penilaian paparan, sensitivitas, dampak, 

dan kapasitas adaptif, serta penilaian kerentan yang telah dilakukan. Berikan daftar temuan pokok di tabel 

berikut. Setiap kelompok diberi waktu 20 menit untuk presentasi 

4.1 Estimasi 

paparan 

List exposed 

elements: 

People, 

Places, 

Institutions, 

Facilities  

 

4.2 Estimasi 

sensitivitas 

List 3 major 

factors 

contributing to 

Sensitivity of 

Exposed 

Elements.  

 

Try to 

disaggregate 

the factors per 

exposed 

element. 

 

4.4 Estimasi 

kapasitas 

adaptif 

List 3 relevant 

capacities for 

each type of 

impact.  

  

FOCUS 

QUESTION: 

  

What are the 

current capacities 

of community and 

institutions to 

cope and adapt to 

disaster risks and 

CC impacts? 

4.5 Menentukan 

kerentanan 

FOCUS 

QUESTION: 

After considering 

the impacts and 

current capacities 

that offset the 

impacts, which 

elements are 

most vulnerable 

or in need of 

adaptation 

support?  

  

In brief, what 

factors drive their 

vulnerability? 

4.6 

Memprioritaskan 

kerentanan 

From the previous 

column, list of 5-6 

key vulnerabilities 

and briefly explain 

the basis for 

prioritization. 

  

FOCUS 

QUESTION: 

Which of the 

vulnerabilities 

would you prioritize 

for adaptation and 

resilience support? 

Why did you 

recommend these 

as priority? 

4.3 Estimasi 

dampak 

Langsung Tidak 

Lang. 

List 3-5  

direct 

impacts   

 

List 2-3 

to 

second

ary and 

tertiary 

impacts 

Ringkasan dari Hasil Penilaian Kerentanan 

Kota Quezon, Filipina 


