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Dimanakah kita dalam proses? 

Mengidentifikasi 
Ancaman 

Perubahan Iklim 

Pelingkupan 
(Scoping) 

Penilaian 
Kerentanan 

Perubahan Iklim 

Mengembangkan 
Opsi Membangun 

Resiliensi 

Opsi-opsi 
Pemantuan 

Mengembangkan 
Sistem Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pengarusutamaan 
Resiliensi terhadap 

Perubahan Iklim  
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Pesan Kunci untuk Praktek 

• Mencari tahu “kesesuaian” untuk proyek anda 

 

• Dengan jelas mereferensi rencana-rencana dan strategi-strategi 
yang ada 

 

• Satu proyek besar atau sebuah program dengan proyek-proyek 
yang lebih kecil? 

 

• Apakah kebutuhan yang paling mendesak?  

 

1. Mengacu pada rencana nasional/kebijakan 

2. Mengacu pada rencana dan kebijakan subnasional/lokal 

3. Mengacu pada rencana sektoral/kebijakan/informasi tambahan 

4. Mengulas Proyek Percontohan 
a) Memasukkan pembelajaran 

b) Meningkatkan skala 
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Apa saja yang masuk dalam “Daftar Panjang”? 

Rencana & 

strategi 

subnasional/

regional 

Rencana 

masyarakat,  

VAs, dll. 

Rencana & 

kerangka 

kerja 

nasional  

Penelitian 

Akademik, 

LSM, & 

Multilateral 
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Langkah Pertama: Pelajari dan 

Persiapkan Kebutuhan Informasi 

1. Mencari tahu dokumen kebijakan/strategi/kerangka 

kerja yang telah dikembangkan untuk negara anda 

sehubungan dengan perubahan iklim 

 

2. Carilah proyek percontohan dan proyek-proyek yang 

berhasil 

 

3. Mengembangkan daftar sumber daya yang berguna 

untuk perencanaan, termasuk peralatan dan data 

 

4. Menyebarluaskan informasi ini kepada staf/tim anda 
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Apakah itu adaptasi? 

• Proses penyesuaian dengan iklim aktual atau yang 

diduga dan dampaknya. Dalam sistem manusia, 

adaptasi berusaha untuk mencari bahaya yang 

moderat atau memanfaatkan peluang yang 

menguntungkan. Dalam sistem alam, campur tangan 

manusia dapat memfasilitasi penyesuaian iklim yang 

diduga dan dampaknya (IPCC 2013) 

• Adaptasi bertahap (incremental) 

• Adaptasi transformasional 

• Adaptasi yang otonom 

• Adaptasi antisipatif 

• Adaptasi terencana 
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Seperti apakah adaptasi? 

• Mengurangi Paparan 

• Mengurangi Sensitivitas 

• Meningkatkan Kapasitas Beradaptasi 

– Kapasitas Beradaptasi yang Otonom 

– Kapasitas Beradaptasi dari Kelembagaan  

– Kapasitas Beradaptas Kolektif 

• Manajemen dan lembaga yang adaptif  

• Pengarusutamaan adaptasi ke dalam 

kebijakan dan kelembagaan yang ada 
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“Adaptasi” vs. “Mitigasi” 

• Mitigasi: Mengatasi penyebab 

• Adaptasi: Mengatasi dampak 
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Adaptasi terhadap Perubahan 

Iklim di Hoi An, Vietnam 
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Mengatasi Pendorong 
Kerentanan 

Membangun Kapasitas 
Responsif 

Mengelola Risiko 
Iklim 

Menghadapi 
Perubahan Iklim 

Memungkinkan 
pembangunan manusia: 
tindakan-tindakan yang 
mengurangi kemiskinan dan 
kerentanan;  meningkatkan 
kemampuan dan kapasitas 
mengatasi:  
• Diversifikasi mata 

pencaharian 
• Melek huruf dan 

pendidikan 
• Hak perempuan 
• Kesehatan masyarakat 
• Resiliensi pangan 
• Pasokan air dan 

sanitasi 
 
 

Sistem yang kuat untuk 
pemecahan masalah:  
tindakan-tindakan yang 
membangun kapasitas 
kelembagaan, teknis dan 
perencanaan: 
• Pengelolaan sumber 

daya alam 
• Pengumpulan 

data cuaca, 
peramalan 

• Sistem peringatan 
dini bencana 

• Sistem komunikasi 
 
 

 
 

Manajemen risiko iklim: 
tindakan-tindakan yang 
menggabungkan 
informasi tentang iklim 
ke dalam pengambilan 
keputusan untuk 
mengurangi risiko : 
• Proyek ketahanan 

terhadap 
perubahan iklim 
(climate proofing) 

• Perencanaan 
tanggap bencana 

• Tanaman yang tahan 
terhadap 
kekeringan; sistem 
penanaman 

• Teknologi yang kuat 
dan adaptif 

Mengatasi dampak 
perubahan iklim: tindakan-
tindakan yang secara spesifik 
menargetkan dampak yang 
diantisipasi  di luar dari 
pengalaman sejarah: 
• Merelokasi karena 

kenaikan permukaan air 
laut  

• Pertahanan pesisir dari 
dampak kenaikan 
permukaan air laut  

• Mengelola Luapan Banjir 
Danau Glasial 

• Tempat penyimpanan 
ekstra untuk menangkap 
es yang mencair 

 

From McGray et al. (2007) Weathering the Storm 

“soft” “hard” 

Kontinuum dari Pembangunan untuk 

Adaptasi 
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FOKUS PADA PENDEKATAN PROYEK 

‘MEMPREDIKSI-MENCEGAH’ UNTUK 

BERADAPTASI 
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Contoh dari Adaptasi Bertahap (Incremental) 
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Strategi Adaptasi Bertahap 

“Memprediksi-Mencegah” 
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Populasi Perkotaan yang 

Terancam 
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Orang dan Kelompok Rentan  
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Melindungi Tempat: Dinding Penahan 

Banjir Sungai (Flood Wall) 
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Melindungi berbagai hal 
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ADAPTASI SEBAGAI PEMBANGUNAN 

RESILIENSI SISTEM 
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Adaptasi sebagai Pembangunan 

Resiliensi (Resilience Building) 

• Daripada berfokus pada proyek-proyek tertentu 

dalam menanggapi dampak iklim, beberapa orang 

berpendapat bahwa mungkin akan lebih efektif bagi 

kota-kota untuk membangun resiliensi dalam 

sistem perkotaan. 

• Resiliensi adalah "kemampuan dari suatu sistem 

sosial atau ekologis untuk menyerap gangguan, 

sementara tetap mempertahankan struktur yang 

sama dan cara berfungsi, kapasitas untuk 

mengorganisasikan diri dan kapasitas untuk 

beradaptasi dengan stres dan perubahan."[IPCC, 

2007] 

 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Sistem Perkotaan 

• Inti atau sistem yang kritis yang penting untuk 

kesejahteraan manusia seperti produksi dan distribusi 

pangan, air, energi, transportasi, komunikasi dan hunian-

serta sistem ekologi 

• Kesalingketergantungan sistem inti seperti energi, 

transportasi, komunikasi sangat penting. Kegagalan satu 

sistem inti dapat menyebabkan kegagalan yang berlanjut 

ke yang lainnya. 

• Ketika sistem rapuh – dan ketika fungsi dari sistem 

terganggu – orang akan berada dalam bahaya 
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Elemen-elemen Resiliensi 

Sistem Perkotaan  

• Sistem—sistem-sistem infrastruktur seperti air dan 

energi, jaringan distribusi pangan, layanan sosial, 

sistem kesehatan, rantai pasokan, dll. 

• Kapasitas dari Agen-agen Perkotaan—

pengetahuan, keterampilan, aset-aset individu, 

rumah tangga, organisasi sektor swasta dan 

publik, dan "aktor" pengambilan keputusan lainnya 

dalam sistem perkotaan. 

• Kelembagaan (institutions)—aturan sosial atau 

konvensi yang mengatur perilaku manusia seperti 

lembaga properti atau pengambilan keputusan 

kelompok. 
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Elemen-elemen Kunci dari Kerangka 

Resiliensi  [1] 

• Mengidentifikasi dampak potensial dari perubahan iklim; 

 

• Mengidentifikasi sistem apa yang terkena dampak 

perubahan iklim dan bagaimana dampaknya dapat berlanjut  

melalui sistem lainnya; 

 

• Mengidentifikasi kelompok-kelompok, daerah-daerah, dan 

sektor yang paling rentan dan bagaimana dapat terkena 

dampak; 

 

• Mengidentifikasi faktor-faktor yang berbeda yang dapat 

membuat kelompok-kelompok rentan, termasuk yang 

langsung [mis: paparan terhadap bahaya] dan tidak 

langsung [mis: penurunan akses ke air minum sehingga 

dapat menyebabkan dampak yang merugikan kesehatan]; 
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Elemen-elemen Kunci dari Kerangka 

Resiliensi [2] 

• Menilai bagaimana jasa dan fungsi ekosistem yang kritis 

mungkin merespon kepada tekanan manusia yang 

menerus dalam menghadapi perubahan iklim; 

 

• Menilai kapasitas dari organisasi-organisasi dan kelompok-

kelompok kunci untuk beradaptasi; 

 

• Menggunakan analisis ancaman dan kelemahan sistem 

(system threats and weaknesses), kekurangan kapasitas 

agen (agent capacity deficits), dan kesenjangan (gap) atau 

kelemahan kelembagaan sebagai dasar untuk merancang 

strategi pembangunan resiliensi. 
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Kerentanan Sistem Perkotaan 

Sistem, layanan, fungsi dan infrastruktur menjadi rentan 

karena: 

 

 Berlokasi di daerah yang rawan bahaya 

 Materi dan teknik konstruksi yang buruk 

 Pembangunan/lokasi relatif terhadap infrastruktur lainnya 

[pembangunan jalan mempengaruhi pola drainase] 

 Degradasi ekosistem 

 Kerusakan pada satu sistem yang menyebabkan kerusakan 

ke sistem lainnya [mis: kegagalan tanggul mengakibatkan 

kerusakan akibat banjir ke jalan, rumah dan bisnis. 
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Kerentanan Sistem Lainnya 

• Bagaimana hukum, mandat, praktik 

pengadaan, dll mempengaruhi kerentanan 

sistem? 

• Bagaimana dengan praktek pengadaan, 

konstruksi/pembangunan atau 

pemeliharaan? 

• Bagaimana pengolahan limbah perkotaan 

atau polutan lainnya mempengaruhi jasa 

ekosistem seperti hutan bakau atau 

kesehatan terumbu karang? 
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Elemen-elemen dari Sistem Air 

Perkotaan 
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Elemen-elemen dari sebuah Sistem Air 

Perkotaan 

• Persediaan air 

• Transmisi air 

• Pengolahan air 

• Sistem pemompaan 

• Sistem penyimpanan 

• Pendistribusian air 

• Mengelola air limbah 
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Persediaan Air 
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Transmisi Air 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Pengolahan Air 
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Pompa-pompa Air 
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Penyimpanan Air 
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Saluran Pendistribusian Air 
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Prinsip-prinsip dari Resiliensi 

Sistem 
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Hal Apa yang Membuat Sistem 

Perkotaan Resilien? 

• Fleksibilitas dan keragaman—tugas penting dapat dilakukan 

dalam berbagai macam kondisi.  

• Redundancy, modularity—spare capacity for emergency 

situations . 

• Kegagalan aman (Safe failure)—kemampuan untuk menyerap 

guncangan yang tiba-tiba tanpa menyebabkan kegagalan total 

sistem. 

• Kekokohan/kekuatan (Robustness) —kemampuan untuk 

menahan dampak bahaya dengan tanpa adanya kerusakan 

signifikan atau berkurangnya fungsi. 

• Ketanggapan (Responsiveness)—kemampuan untuk memonitor 

kondisi sistem dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

berubah. 
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Fleksibilitas/Keberagaman Sistem 
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KEKOKOHAN/KEKUATAN 

(ROBUSTNESS) 

Strategi-strategi: 

 Penguatan/ 

Pembentengan 

(Armoring) 

 Solusi struktural 

 Modifikasi pada 

bangunan 

 Perubahan dalam 

prosedur 

operasional 
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Kekuatan Sistem (Robustness) 
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REDUNDANSI 

Sebuah sistem yang 

dapat menyerap 

guncangan yang 

disebabkan oleh 

lonjakan atau 

kelangkaan. 

Strategi-strategi: 

 Sistem cadangan 

 Kapasitas cadangan 
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Redundansi 
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KEBERAGAMAN, FLEKSIBILITAS, & 

MODULARITAS 

Sebuah sistem yang 

dapat menyediakan 

layanan melalui beberapa 

jalur. 

Strategi-strategi: 

 Struktur yang multi 

guna  

 Saluran pasokan 

alternatif  

 Transportasi alternatif 

 Sistem modular 
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Modularitas Sistem: Pengiriman Air 
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KEGAGALAN YANG AMAN (SAFE 

FAILURE) 

Sistem mampu 

menyerap guncangan 

tiba-tiba atau stres 

kumulatif untuk 

menghindari bencana 

kegagalan. 

Strategies: 

 Kegagalan aset yang 

dikendalikan atau 

kegagalan parsial 
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Kegagalan yang Aman: Generator 

untuk Pompa 
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KEGAGALAN YANG AMAN [2] 
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KETANGGAPAN 

(RESPONSIVENESS) 

Mengadaptasikan sistem 

dengan informasi baru 

dari waktu ke waktu. 

Memasukkan 

“pembelajaran” 

Strategi-strategi: 

 Memantau kondisi dari 

iklim  

 Memantau pelaksanaan 

dan efektivitas dari 

rencana 
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Belajar dari Kinerja Sistem 
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Kemungkinan Kegagalan Sistem yang 

Menerus/Berlanjut (Cascading) 

• Apa konsekuensi dari pengurangan 

pasokan untuk sistem perkotaan lainnya? 

• Sistem perkotaan mana lagi yang akan 

menjadi berisiko jika persedian air sangat 

berkurang? 
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Agen-agen Perkotaan 

• Individu-individu, rumah tangga 

• Lembaga-lembaga publik 

• Perusahaan besar dan kecil 

• Organisasi-organisasi masyarakat 

• Organisasi-organisasi keagamaan 

• Organisasi-organisasi advokasi 

• Partai-partai politik 

• [siapa lagi?] 
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Kapasitas Kunci dari Agen-agen 

Perkotaan 

• Ketanggapan—kemampuan untuk mengidentifikasi, 
mengantisipasi, merencanakan dan mempersiapkan 
untuk menghadapi ancaman atau peristiwa yang 
mengganggu atau kegagalan sistem 

• Kecakapan memanfaatkan sumberdaya 
(resourcefulness)—kemampuan untuk memobilisasi 
orang, pendanaan, ide-ide, energi untuk menanggapi 
ancaman [atau peluang] 

• Kapasitas untuk belajar—kemampuan untuk menilai dari 
pengalaman, mengambil pembelajaran dan 
menggunakannya secara efektif 

• Koordinasi—kemampuan untuk menyelaraskan upaya-
upaya dari berbagai lembaga untuk mengatasi isu 
perkotaan yang saling terkait seperti penggunaan lahan 
dan pengelolaan air. 
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Kelembagaan dan Resiliensi 

• Kelembagaan—peraturan, hukum, adat istiadat, 

norma-norma sosial dan kebiasaan—

membimbing, mengaktifkan dan membatasi 

perilaku masyarakat. 

• Kelembagaan menentukan berbagai respon atau 

tindakan yang mungkin dirasakan dalam situasi 

tertentu. Oleh karena itu, kelembagaan 

mempengaruhi kemampuan individu, rumah 

tangga, lembaga dan lain-lain untuk merespon 

terhadap guncangan dan krisis. 
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Kelembagaan yang Mempengaruhi 

Resiliensi Sistem 

• Proses pengambilan keputusan—apakah proses 

pengambilan keputusan di sistem perkotaan inklusif? 

Siapa saja yang berpartisipasi? Apakah para pengambil 

keputusan akuntabel? Apakah proses pengambilan 

keputusan transparan? Apakah proses pengambilan 

keputusan berdasarkan informasi terbaru? Apakah proses 

pengambilan keputusan memberikan kesempatan untuk 

bermusyawarah? 

• Aliran informasi—sampai sejauh manakah para pengambil 

keputusan di semua tingkatan memiliki akses ke informasi 

teknis yang kredibel? Proses apa saja yang digunakan 

untuk memastikan informasi yang diperoleh dapat 

dipercaya? 
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Menghindari Maladaptasi 

Maladaptasi: tindakan-tindakan yang 

memperkuat dampak negatif perubahan iklim 

dalam jangka panjang, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 
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Siapakah yang Terlibat dalam 

Mengembangkan Strategi 
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Membangun Resiliensi pada Tingkatan 

Masyarakat 
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MEMBANGUN RESILIENSI PERKOTAAN 

UNTUK SISTEM DRAINASE 
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Aliran yang Tersumbat Memperlambat 

Drainase 
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Rumah tangga Membuang Limbah 

ke Saluran Drainase Perkotaan 
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Drainase Perkotaan yang Buruk 

Berkontribusi terhadap Banjir 
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Isu-isu Membangun Resiliensi 

Sistem Drainase 

• Apakah elemen atau komponen kunci dari sistem 

drainase? Elemen-elemen apakah yang mungkin saja 

rentan? 

• Siapakah agen-agen kunci di perkotaan yang terlibat 

dalam mengelola drainase? Sejauh manakah 

memadainya "kapasitas manajemen" mereka?  

• Apakah lembaga-lembaga kunci? 

• Haruskah strategi-strategi membangun resiliensi 

berfokus terutama pada infrastruktur? Bagaimana 

dengan opsi non-infrastruktur seperti peningkatan 

kapasitas agen? Strategi lainnya? Apakah kombinasi 

dari strategi-strategi membangun resiliensi akan 

optimal? 
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LATIHAN: Mengembangkan Opsi-opsi 

untuk Kerentanan Prioritas anda 

• PERTIMBANGKAN dampak primer dan sekunder 

anda 

• PERTIMBANGKAN  faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap kerentanan? 

• Apakah anda dapat mengurangi KETERPAPARAN? 

• Apakah anda dapat mengurangi SENSITIVITAS? 

• Apakah anda dapat meningkatkan KAPASITAS 

ADAPTIF? 

Kembangkan berbagai opsi-opsi yang potensial 

untuk mengatasi kerentanan prioritas anda. Hasilkan 

sebanyak mungkin opsi-opsi. 
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DAERAH PERKOTAAN: Sumber-

sumber 

• Cities and Climate Change: An Urgent Agenda.  World 

Bank 2010.   

• Urban Climate Change Resilience: A Synopsis.  ADB 

2014.   

• Planning for Urban Resilience in the Face of 

Disasters.  World Bank 2014.   

• Urban Climate Change Resilience Partnership 

• Urban Areas.  IPCC WGII AR5 contribution.   

• Asian Cities Climate Change Resilience Network 

http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/CitiesandClimateChange.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/149164/urban-climate-change-resilience-synopsis.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2235/665200PUB0EPI00rkbook09780821388785.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2235/665200PUB0EPI00rkbook09780821388785.pdf
https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap8_FINAL.pdf
http://acccrn.net/

