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BAB II 

URGENSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PROYEK USAID 

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN KETANGGUHAN (APIK) 

 

Perubahan iklim dan bencana alam merupakan dua hal yang saling terkait 

dan memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dunia. Dampak dari perubahan 

iklim sudah dapat dirasakan sejak beberapa dekade yang lalu. Dengan semakin 

memanasnya suhu permukaan Bumi hal ini berdampak pada berubahnya cuaca 

secara ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, dan hujan deras. Perubahan 

cuaca yang demikian kemudian juga berdampak pada rusaknya berbagai 

ekosistem baik darat maupun laut. Suhu bumi yang semakin meningkat 

berdampak pada kenaikan suhu permukaan air laut yang akan merusak terumbu 

karang sebagai komponen penting dalam rantai makanan di laut. Hal ini dapat 

menyebabkan rusaknya terumbu karang yang mengalami pemutihan atau dikenal 

dengan coral bleaching.  

Kemudian dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan juga 

berakibat pada rusaknya ekosistem hutan. Kekeringan yang berkepanjangan tidak 

jarang berakibat pada terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan peningkatan 

GRK sehingga menyebabkan semakin minimnya habitat asli satwa liar. Melihat 

dampak perubahan iklim yang demikian serius, maka diperlukan adanya perhatian 

dari masyarakat dunia. Perubahan iklim hanya dapat diatasi jika masyarakat dunia 

secara bersama melakukan aksi pengurangan penyebab terjadinya perubahan 

iklim. Selain itu juga diperlukan berbagai usaha untuk memperkuat ketahanan 
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terhadap dampak perubahan iklim. Setiap negara di dunia harus berkomitmen dan 

bekerja sama untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Oleh karena itu 

proyek APIK dibentuk sebagai bantuan dari USAID untuk membantu Indonesia 

sebagai negara yang rawan terhadap dampak perubahan iklim untuk mengelola 

risiko dampak perubahan iklim. 

2.1 Perubahan Iklim Secara Global 

Perubahan iklim adalah perubahan signifikan terhadap iklim, suhu udara 

dan curah hujan selama periode waktu tertentu.  Perubahan iklim disebabkan oleh 

meningkatnya konsentrasi gas karbondioksida dan gas lainnya (NO2, CH4, H2O, 

sulfur heksa florida) di atmosfer yang biasa disebut degan Gas Rumah Kaca 

(GRK).1 Adapun yang menyebabkan GRK semakin meningkat karena adanya 

perubahan fungsi lahan seperti pembalakan hutan yang tidak memperhatikan 

kelestarian hutan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya 

penggunaan bahan bakar fosil, dimana hal-hal tersebut membuat lapisan secara 

berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi.  

Normalnya untuk menjaga kestabilan suhu bumi sinar matahari yang 

dipancarkan oleh matahari akan dipantulkan kembali oleh bumi ke luar angkasa 

untuk menjaga kesabilan suhu bumi, tapi pada saat ini sebagian besar dari sinar 

tersebut diperangkap oleh gas rumah kaca. Hal ini kemudian mengakibatkan 

meningkatnya suhu bumi yang dapat mengakibatkan kekeringan yang 

berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, cuaca ekstrim, meningkatnya suhu 

panas di lautan, dan mencairnya es di kutub utara dan selatan, meningkatnya 

                                                           
1 Greenpeace Indonesia, Loc Cit 
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permukaan air laut, bergesernya garis pantai hingga meningkatnya anomali iklim 

seperti El Nino dan La Nina. 

Perubahan iklim bukanlah sebuah isu baru yang menjadi perbincangan 

setiap orang. Perubahan iklim merupakan isu lama yang tetap hangat untuk 

dibicarakan. Perubahan iklim diyakini dimulai sejak adanya revolusi industri yang 

dimulai oleh Inggris di antara abad ke 18 dan 19. Revolusi industri merupakan 

periode peralihan dalam penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga 

mesin dalam berbagai industri.2 Penggantian tenaga manusia menjadi menjadi 

mesin membawa keuntungan yang lebih bagi para kapitalis karena dianggap lebih 

murah dan efisien. Namun demikian mesin-mesin tersebut menggunakan bahan 

bakar yang tidak ramah lingkungan seperti  batu bara dan bahan bakar fosil 

lainnya. Penggunaan bahan bakar yang dilakukan secara massal tersebut mulai 

menyebabkan banyaknya gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer.  

Sejak saat itu peningkatan emisi gas rumah kaca semakin meningkat secara 

cepat yang secara otomatis juga meningkatkan suhu di bumi. Menurut 

Intergovernmental Panel on Climate Change selisih total rata-rata peningkatan 

suhu permukaan bumi antara periode 1850-1900 dan periode 2003-2012 sebesar 

0.78°C.3 Angka tersebut menunjukkan bahwa suhu di permukaan bumi meningkat 

secara cepat dalam beberapa abad terakhir. Dengan angka tersebut  telah 

                                                           
2 Conservation International, 2010,  Perubahan Iklim & Peran Hutan : Manual Komunitas. Hal. 
19 Diakses dalam 

https://www.conservation.org/publications/documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role

_of_Forests_Bahasa_Manual_Komunitas.pdf (14/02/2018, 11.30 WIB) 
3 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change 
Repoort: The Physical Basis. Hal. 37 Diakses dalam https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL.pdf (09/02/2018, 08.00 WIB) 

https://www.conservation.org/publications/documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role_of_Forests_Bahasa_Manual_Komunitas.pdf
https://www.conservation.org/publications/documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role_of_Forests_Bahasa_Manual_Komunitas.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL.pdf
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menyebabkan perubahan iklim secara global yang kemudian menimbulkan 

berbagai dampak yang berarti bagi alam maupun kehidupan setiap orang. 

2.1.1 Dampak Perubahan Iklim Secara Global 

Dampak perubahan iklim secara global diantaranya adalah peningkatan 

suhu permukaan air laut yang akan berdampak pada terganggunya ekosistem laut. 

Peningkatan suhu permukaan air laut dapat menyebabkan coral bleaching  atau 

pemutihan pada terumbu karang yang sebagian besar terjadi di perairan tropis. 

Perairan Indonesia bersama dengan wilayah maritim lainnya seperti Australia 

Utara, Filipina, Pasifik Utara bagian barat, Laut Tasman, dan Laut Karibia 

memiliki rata-rata suhu permukaan air laut yang lebh tinggi sebesar 1°C 

dibandingkan dengan rata-rata suhu permukaan air laut di perairan lainnya.4  

Rusaknya terumbu karang dapat mengganggu ekosistem laut mengingat karang 

menjadi habitat bagi bebeapa jenis ikan di laut. Oleh karena itu jika pemutihan 

karang ini terjadi dalam jumlah yang besar maka akan menghilangkan salah satu 

komponen rantai makan pada ekosistem laut. Hal ini kemudian akan berdampak 

pada produktifitas nelayan untuk menangkap ikan karena terjadinya penurunan 

hasil laut. Selain itu ketahanan tanaman dipinggir laut juga menjadi dampak dari 

perubahan iklim dimana kerap terjadinya abrasi dan erosi akibat air laut. 

Suhu permukaan bumi yang semakin meningkat juga menyebabkan 

melelehnya es di Antartika. Jika aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan 

terus dilakukan tanpa dibarengi dengan usaha untuk mengurangi emisi GRK di 

                                                           
4 World Meteorological Organization. 2017. WMO Statement on the State of The Global Climate 
in  2016. Hal. 7-8. Diakses dalam 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1189_Statement2016_EN.pdf 
(10/03/2018, 10.00 WIB) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1189_Statement2016_EN.pdf
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atmosfer, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini akan melelehkan 

semua es yang ada di Bumi yang berjumlah 5 juta kubik mil. Menurut website 

National Geographic Magazine, jika seluruh es yang ada di Bumi meleleh hal ini 

akan menyebabkan kenaikan tinggi permukaan air laut sebesar 216 kaki atau 

sekitar 66 meter dimana menurut para ilmuan secara normal hal ini membutuhkan 

waktu tidak yang kurang dari 5000 tahun.5 Dengan meningkatnya tinggi 

permukaan air laut juga menyebabkan bergesernya garis pantai setiap daratan di 

Bumi. Hal ini secara otomatis menyebabkan tenggelamnya pulau kecil maupun 

kota besar yang berada di pinggir pantai. Sebagai sebuah negara kepulauan yang 

memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 80.000 kilometer garis pantai, Indonesia 

sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Kenaikan 1 meter air laut 

dapat menenggelamkan 405.000 hektar wilayah pesisir dan menenggelamkan 

2.000 pulau rendah beserta kawasan terumbu karang.6 

Dengan semakin memanasnya suhu permukaan Bumi hal ini juga 

berdampak pada berubahnya cuaca secara ekstrim seperti gelombang panas, 

kekeringan, dan hujan lebat di berbagai negara di dunia. Gelombang panas atau 

heat wave adalah sebuah fenomena cuaca panas yang tidak normal yang 

berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu.7 Fenomena ini biasa 

terjadi di negara dengan 4 musim yang sedang mengalami musim panas. Seperti 

                                                           
5 National Geographic Magazine, What the World Would Look Like if All the Ice Melted, Diakses 

dalam https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-

shoreline-maps/  (20/01/2018, 16.20 WIB) 
6IIED, 2007. Climate Change: Study Maps Those At Greatest Risk From Cyclones And Rising 
Seas. London, International Institute For Environment And Development diakses dalam 

www.iied.org/mediaroom/releases/070328coastal.html  (20/03/2017, 15.30 WIB) 
7 Met Office, 2018. Heat Wave diakses dalam 

https://www.metoffice.gov.uk/learning/temperature/heatwave (1/09/2018, 11.36 WIB) 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-shoreline-maps/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-shoreline-maps/
http://www.iied.org/mediaroom/releases/070328coastal.html
https://www.metoffice.gov.uk/learning/temperature/heatwave
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yang terjadi di Texas pada tahun 2011 dan Midwest, Amerika Serikat pada tahun 

2012 yang pernah menjadi titik terpanas pada beberapa tahun terakhir.8 

Gelombang panas yang berkepanjangan tidak jarang menimbulkan kerugian baik 

jiwa maupun materil. Berdasarkan portal berita negara bagian California, The 

Global News yang ditulis pada 22 Juni 2017 melaporkan sejumlah 4 orang 

meninggal akibat gelombang panas yang melanda bagian selatan Amerika 

Serikat.9 

Selain itu gelombang panas dengan suhu yang mencapai 100° Fahrenheit 

juga tidak jarang menyebabkan kebakaran. Di tahun yang sama pada bulan 

Agustus kebakaran hebat yang terjadi di hutan Penderosa, California 

menyebabkan ribuan warga dikerahkan untuk mengungsi di tempat yang aman. 

Lebih dari 1100 orang pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani 

kebakaran ini.10 Gelombang panas yang terjadi di Amerika memiliki intensitas 

kejadian yang semakin naik di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

dampak dari pemanasan global semakin tahun semakin parah. 

Dampak lain dari pemanasan global adalah bencana kekeringan yang 

rawan terjadi di benua Afrika. Pada tahun 2011 bencana kekeringan hebat 

melanda beberapa negara di Afrika. Bencana kekeringan ini menjadi bencana 

kekeringan terparah dalam 65 tahun terakhir yang melanda Djibouti, Eritrea, 

                                                           
8 National Climate Assessment, Extreme Weather | National Climate Assessment diakses dalam 

https://nca2014.globalchange.gov/highlights/report-findings/extreme-weather#intro-section-2 
(20/03/2017, 15.00 WIB) 
9 California Global News, 2017, 4 People Die from Record-Breaking Heat in California and New 
Mexico - National | Globalnews.ca Diakses dalam https://globalnews.ca/news/3547409/us-

heatwave-deaths-california-new-mexico/ (21/03/2018, 12.01 WIB) 
10 Los Angeles Times. 2017. Heat Wave, Winds and Low Humidity Fuel Wildfires Across 
California Diakses dalam http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-fires-california-

heatwave-20170831-story.html (11/03/2018, 12.20 WIB)  

https://nca2014.globalchange.gov/highlights/report-findings/extreme-weather#intro-section-2
https://globalnews.ca/news/3547409/us-heatwave-deaths-california-new-mexico/
https://globalnews.ca/news/3547409/us-heatwave-deaths-california-new-mexico/
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-fires-california-heatwave-20170831-story.html
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-fires-california-heatwave-20170831-story.html
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Etiopia dan Somalia. Kekeringan ini kemudian menyebabkan rusaknya lahan 

pertanian dan perkebunan di negara ini yang berakibat pada kurangnya bahan 

makanan untuk dikonsumsi oleh warga dari empat negara tersebut. Lebih dari 13 

juta warga dinyatakan kelaparan dan membutuhkan bantuan berupa bahan pangan 

darurat. Bencana kelaparan yang hebat ini kemudian mendapatkan perhatian 

khusus dari berbagai pihak dan dunia internasional terutama mereka yang concern 

terhadap isu-isu kemanusiaan. Bencana kekeringan yang berkepanjangan selain 

berdampak pada kelaparan masal juga berdampak pada mal nutrisi atau 

kekurangan gizi akibat kurangnya bahan makanan bergizi dan air bersih yang 

dibutuhkan masyarakat yang menjadi korban. Data dari United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 

795 juta dari 7.3 trilliun manusia di dunia, atau 1 diantara 9 manusia menderita 

kekurangan gizi yang kronis selama rentang waktu 2014 hingga 2016.11 

Dampak dari perubahan iklim terhadap Indonesia adalah cuaca ekstrim 

seperti El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan kemarau panjang dimana 

sejak tahun 1844 hingga tahun 2006 di Indonesia tercatat telah terjadi kemarau 

panjang sebanyak 43 kali, 37 diantaranya disebabkan oleh peristiwa El Nino.12 

Dari tahun ke tahun musim kemarau panjang semakin sering terjadi dimana hal ini 

juga bersamaan dengan semakin parahnya fenomena global warming. Menurut 

perkiraan WWF (World Wild Fund) dan Canadian IDRC’S Economic and 

                                                           
11 World Hunger. 2016. 2016 World Hunger and Poverty Facts and Statistics Diakses dalam 

http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/ (18/08/2017, 
13.09 WIB) 
12 UNDP Indonesia, 2007, Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi 
Untuk Melindungi Rakyat Miskinnya. Hal. 20 Diakses dalam 

http://dp2m.umm.ac.id/files/file/UNDP%20%20Sisi%20Lain%20Perubahan%20Iklim%20ID.pdf  
(20/03/2017, 15.30 WIB) 

http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
http://dp2m.umm.ac.id/files/file/UNDP%20%20Sisi%20Lain%20Perubahan%20Iklim%20ID.pdf
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Environmental Project in South East Asia (EEPSEA), nilai kerugian akibat 

kebakaran hutan tahun 1997/1998 yang ditanggung 3 (tiga) negara (Indonesia, 

Malaysia dan Singapura) mencapai 1,45 milliar dollar (US).13 

Sementara itu fenomena La Nina menyebabkan musim hujan yang 

berkepanjangan yang mampu menyebabkan berbagai permasalahan dan kerugian 

terhadap masyarakat dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat di Indonesia 

adalah petani atau nelayan yang menggantungkan pendapatan berdasarkan musim. 

Laboratorium Iklim di Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa selama kurun 

waktu 1981-1990, setiap kabupaten di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 

mengalami penurunan produksi padi 100.000 ton; dan pada kurun waktu 1992-

2000, jumlah penurunan ini meningkat menjadi 300.000 ton.14 

2.1.2 Komitmen Global Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana 

Alam 

Perubahan iklim tidak dapat dihindari namun dapat diperlambat “prosesnya” 

melalui aksi bersama yang dilakukan untuk mengurangi emisi GRK. Perserikatan 

Bangsa Bangsa sendiri telah membuat sebuah kesepakatan linkungan 

internasional sejak tahun 1992 yang dikenal dengan United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). UNFCCC didirikan untuk menjaga 

kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer. Untuk melihat progress dari kesepakatan 

ini diadakan rapat besar setiap tahunnya yang biasa disebut dengan Converence of 

                                                           
13 Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan Widyaiswara  Pusdiklat 
Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diakses dalam 

http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf  (20/10/2017, 12.20 WIB) 
14 UNDP Loc Cit  

http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf


 

43 

 

Parties (COP).15  Beberapa dari COP ini menghasilkan kesepakatan terkait aksi 

untuk mengurangi emisi GRK seperti Protokol Kyoto dan Kesepakatan Paris.   

Latar belakang dibetuknya Protokol Kyoto adalah karena komitmen para 

negara anggota terutama negara maju dalam daftar negara annex 1 terhadap 

UNFCCC untuk mengurangi aksi pengurangan kegiatan yang menghasilkan GRK 

dianggap kurang efektif.16 Pada COP 1 di Berlin pada April 1995 para anggota 

COP sepakat untuk mengeluarkan mandat yang dikenal dengan Mandat Berlin 

yang berisi tentang usaha berupa negosiasi bersama untuk memperkuat komitmen 

negara maju dalam mengurangi emisi GRK dalam bentuk kesepakatan.17 Pada 

COP ke 3 di Kyoto, Protokol Kyoto diadopsi dan disosialisasikan ke negara-

negara anggota. Protokol Kyoto merupakan kesepakatan pertama di dunia yang 

membahas tentang pengurangan emisi GRK. 

Setelah melewati proses negosiasi perumusan isi dan penandatangan oleh 

berbagai negara-negara anggota, Protokol Kyoto mulai diberlakukan pada 16 

Februari 2005 setelah secara resmi diratifikasi oleh Federasi Rusia.18 Federasi 

Rusia menjadi negara ke 55 yang meratifikasi kesepakatan ini. dimana hal ini 

Rusia menjadi batas awal protokol kyoto dapat diberlakukan. Dalam pasal ke 25 

ayat 1 mengatakan Protokol Kyoto dapat diberlakukan 90 hari setelah ini 

diratifikasi oleh tidak kurang dari 55 negara anggota menandatangani, termasuk 

                                                           
15 UNFCCC, Conference of the Parties (COP) | UNFCCC Diakses dalam 

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop (14/02/2018, 
11.00 WIB)  
16 Negara annex 1 merupakan kelompok negara-negara maju yang dianggap bertanggung jawab 
terhadap jumlah emisi gas rumah kaca sejak terjadinya revolusi industri. Daftar negara annex 1 
dapat dilihat dalam lampiran 
17 UNFCCC , Timeline 20 Years of Effort and Achievement Diakses dalam 

http://unfccc.int/timeline/ (20/02/2018, 12.00 WIB) 
18Ibid.  

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
http://unfccc.int/timeline/
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negara dalam Annex 1 yang menyumbang setidaknya 55% total emisi 

karbondioksida pada tahun 1990.19 

“This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after 
the date on which not less than 55 Parties to the Convention, 
incorporating Parties included in Annex I which accounted in total for 
at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 of 
the Parties included in Annex I, have deposited their instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession”20 

 

Kesepakatan ini telah diratifikasi oleh 192 negara dan 1 kawasan ekonomi 

regional. Protokol Kyoto bertujuan untuk menjaga konsentrasi GRK di atmosfer 

agar dapat menjaga kestabilan panas di Bumi. Dalam kesepakatan ini, negara-

negara yang telah meratifikasi dituntut untuk membantu pencapaian tujuan dari 

protokol ini dengan menurunkan emisi GRK negaranya berdasarkan target 

nasional. Sementara itu, untuk negara industri dalam annex 1 dituntut untuk 

mengurangi emisinya sebesar 5% dibawah tingkat emisi tahun 1990 dalam 

periode 2008-2012 melalui 3 mekanisme yang ditawarkan oleh Protokol Kyoto. 

Ketiga mekanisme tersebut diantaranya adalah Perdagangan Emisi Internasional 

(International Emision Trading), Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean 

Development Mechanism), dan Implementasi Bersama (Joint Implementation).21 

Selain Protokol Kyoto, UNFCCC juga telah mengeluarkan kesepakatan 

terkait perubahan iklim lain yang lebih bersifat lebih global yaitu Kesepakatan 

Paris atau Paris Agreement. Kesepakatan Paris diresmikan pada tanggal 12 

                                                           
19

 Ibid. 
20 UNFCC, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Pasal 25 Hal. 18 Diakses dalam https://unfccc.int/sites/default/files/kpeng.pdf (16/05/2018, 
13.24 WIB) 
21 UNFCC, KP Introduction. Diakses dalam https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol 
(15/05/2018, 23.45 WIB) 

https://unfccc.int/sites/default/files/kpeng.pdf
https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol
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Desember 2015 pada COP ke 21 di Paris, Perancis.22 Berbeda dengan Protokol 

Kyoto yang lebih merujuk pada negara-negara industri untuk mengurangi 

aktivitas industri dalam menurukan emisi GRK, Kesepakatan Paris lebih bersifat 

global dengan mengajak setiap negara termasuk negara berkembang untuk 

melakukan aksi pengurangan emisi GRK secara bersama. Kesepakatan ini telah 

ditandatangani tidak kurang dari 195 negara termasuk negara industri maupun 

negara berkembang. Kesepakatan Paris akan membantu negara-negara 

berkembang dalam melakukan aksinya untuk mencapai tujuan utama dari 

kesepakatan ini melalui dukungan finansial maupun kerjasama internasional. 

Tujuan dari dibentuknya Kesepakatan Paris ini adalah untuk menjaga 

kenaikan suhu global pada abad ini dibawah 2°C dan untuk mendorong upaya 

mencegah kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5°C diatas tingkat suhu pada era pra-

industri.23 Pada pertemuan COP yang ke 21 ini juga membahas poin-poin esensial 

yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya adalah : (1) 

Mitigasi yaitu aksi mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai tujuan suhu 

global; (2) Transparasi sistem dan pengambilan cadangan global untuk aksi 

perubahan iklim; (3) Adaptasi yaitu penguatan kemampuan negara-negara untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim; (4) Kerusakan dan kerugian yaitu 

memperkuat kemampuan untuk bangkit dari dampak perubahan iklim; dan (5) 

                                                           
22 United Nations Treaty Collection. Paris Agreement.  Diakses dalam 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-

d&chapter=27&clang=_en (16/05/2018, 14.00 WIB) 
23 UNFCCC , Historic Paris Agreement on Climate Change: 195 Nations Set Path to Keep 
Temperature Rise Well Below 2 Degrees Celsius. Diakses dalam https://unfccc.int/news/finale-

cop21 (16/05/2018, 15.25 WIB) 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://unfccc.int/news/finale-cop21
https://unfccc.int/news/finale-cop21
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Dukungan termasuk dalam bentuk finansial bagi negara-negara untuk membangun 

masa depan yang bersih dan tangguh.24 

Perubahan iklim merupakan sebuah isu serius yang perlu untuk ditangani 

secara bersama. Komitmen global untuk mengurangi emisi GRK merupakan suatu 

kewajiban guna mencegah dampak dari perubahan iklim yang semakin parah. 

Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) 

kedalam kebijakan merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia sebagai negara beriklim 

tropis yang hanya memiliki 2 jenis musim yaitu kemarau dan penghujan sangat 

rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu dampak dari perubahan iklim 

yang rawan terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometerologi. Bencana 

Hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh faktor-faktor meteorologi 

seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin.25 Jenis bencana 

hidrometeorologi yang sering melanda negara dengan iklim tropis diantaranya 

adalah angin kencang, hujan lebat, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan. 

Selain berkomitmen untuk mengurangi konsentrasi GRK di atmosfer guna 

mencegah kenaikan suhu yang menyebabkan perubahan iklim, Perserikatan 

Bangsa Bangsa juga membuat forum global untuk aksi pengurangan bencana yang 

dikenal dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNIDRR). 

UNIDRR didirikan pada tahun 1999 sebagai bentuk dedikasi guna memfasilitasi 

pelaksanaan strategi internasional untuk pengurangan risiko bencana. Forum ini 

digunakan sebagai bentuk titik acuan dari aksi pengurangan bencana baik dari 

                                                           
24Ibid. 
25 Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada. Loc Cit 
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tingkat sistem yang bersifat global seperti PBB, organisasi internasional, hingga 

kegiatan di bidang sosio-ekonomi dan kemanusiaan.26 UNIDRR dipimpin 

langsung oleh wakil khusus PBB dari Sekretaris Jenderal Pengurangan Risiko 

Bencana. Dalam membuat suatu kesinergiaan aksi pengurangan risiko bencana 

yang bersifat berkelanjutan, sejauh ini UNIDRR telah mengeluarkan 2 buah 

kerangka global yaitu Hyogo Framework dan Sendai Framework dimana masing-

masing memiliki periode waktu tertentu. 

Hyogo Framework for Action (HFA) merupakan sebuah rencana global 

untuk membuat dunia menjadi lebih aman dari bencana alam. Kerangka kerja ini 

diresmikan pada tahun 2005 saat dilaksanakannya Konferensi Dunia Pengurangan 

Bencana oleh PBB di Hyogo, Jepang. HFA dibentuk secara bersama dengan 

melibatkan banyak aktor yang berkepentingan seperti pemerintahan, lembaga 

internasional, hingga ahli kebencanaan dengan tujuan untuk membentuk suatu 

rencana aksi yang bersifat berkelanjutan untuk mengurangi kerugian dan risiko 

bencana.27 Kerangka kerja ini memiliki durasi waktu 10 tahun yang dimulai dari 

tahun 2005 hingga 2015 dengan 5 aksi prioritas untuk menjadikan dunia tangguh 

terhadap bencana. 

Kelima aksi prioritas tersebut diantaranya adalah : (1) Memastikan bahwa 

Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah prioritas lokal dan nasional 

dengan dasar institusi yang kuat dalam pelaksanaannya; (2) Mengidentifikasi, 

mengkaji, dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini; (3) 

                                                           
26 UNISDR, Who We Are. Diakses dalam https://www.unisdr.org/who-we-are (22/02/2018, 23.30 
WIB) 
27 UNISDR, Hyogo Framework for Action (HFA). Diakses dalam 

https://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa (28/02/2018, 11.35 WIB) 

https://www.unisdr.org/who-we-are
https://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
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Mennggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya 

keselamatan dan ketahanan disemua tingkatan; (4) Mengurangi faktor risiko yang 

mendasarinya; (5) Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif 

di semua tingkatan.28 Kelima aksi prioritas tersebut menjadi titik fokus aksi usaha 

pengurangan risiko bencana diseluruh negara di dunia.  

Setelah periode HFA berakhir pada tahun 2015, pada kenyataannya HFA 

masih menyimpan beberapa pekerjaan rumah untuk mencapai target yang telah 

diputuskan. Melihat keberhasilan HFA untuk mengurangi intensitas terjadinya 

bencana, para pemimpin dunia kemudian mendiskusikan rencana post-HFA untuk 

melanjutkan kerangka kerja global dalam aksi pengurangan risiko bencana. 

Negara dilihat sebagai aktor yang paling berperan dan bertanggung jawab dalam 

aksi pengurangan risiko bencana. Namun demikian aksi yang dilakukan negara 

akan lebih mudah berhasil ketika banyak pihak terlibat secara bersama untuk 

melakukan aksi pengurangan risiko bencana. 

Sendai Framework merupakan kesepakatan kerangka kerja global dalam 

aksi pengurangan risiko bencana yang dibentuk dengan tujuan untuk melanjutkan 

HFA yang telah berakhir pada tahun 2015. Seperti halnya HFA, Sendai 

Framework juga didukung oleh UNIDRR dengan 4 aksi prioritas dan 7 target 

global. Keempat aksi prioritas tersebut diantarnya adalah: (1) memahami risiko 

bencana; (2) memperkuat pemerintahan pengurangan risiko bencana untuk 

mengatasi risiko bencana; (3) berinvestasi dalam ketahan pengurangan risiko 

bencana; (4) meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang 

                                                           
28

 Ibid. 
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efekif dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, 

rehabilitasi dan rekonstruksi.29 Keempat aksi prioritas ini akan dijadikan titik 

fokus utama dan diimplementasikan secara global di setiap negara yang telah 

menandatangani kesepakatan dalam aksi-aksi pengurangan risiko bencana. 

Dalam implementasi setiap aksi pengurangan risko bencana akan 

berorientasi pada 7 target global dalam Sendai Framework. Ketujuh target 

tersebut diantaranya adalah: (1) secara substansial mengurangi kematian akibat 

bencana secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan rata-rata 

kematian global per 100.000 orang dalam dekade 2020-2030 yang dibandingkan 

dengan periode 2005-2015; (2) secara substansial mengurangi angka orang yang 

terdampak secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan angka 

rata-rata global per 100.000 orang pada dekade 2020-2030 yang dibandingkan 

dengan periode 2005-2015; (3) mengurangi secara langsung kerugian ekonomi 

akibat bencana yang berdampak pada Gross Domestic Product (GDP) pada tahun 

2030; (4) secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana terhadap 

infrastuktur penting dan gangguan layanan umum, diantaranya  fasilitas kesehatan 

dan pendidikan, termasuk melalui peningkatan ketahanan mereka pada tahun 

2030; (5) secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi 

pengurangan risiko bencana baik dalam tingkat lokal maupun nasional; (6) secara 

substansial meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara 

berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk 

mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini 

                                                           
29

 UNISDR, Sendai Framework for Disaster Riks Reduction. Diakses dalam 

https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework  (20/08/2018, 12.01 WIB) 

https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework


 

50 

 

pada tahun 2030; (7) secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke 

sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi risiko bencana dan penilaian 

kepada masyarakat pada tahun 2030.30
 

2.2 Dampak Perubahan Iklim Global di Wilayah Malang Raya 

Malang Raya merupakan sebuah wilayah sebutan di bagian selatan provinsi 

Jawa Timur yang terdiri atas 3 wilayah administrasi yaitu Kota Malang, Kota 

Batu dan Kabupaten Malang. Total luas wilayah Malang Raya adalah sekitar 

23.553,64 km2.31 Dari kedua wilayah administrasi lainnya, Kota Malang 

merupakan wilayah administrasi dengan kepadatan penduduk yg lebih tinggi. 

Pada tahun 2015, Jumlah penduduk Kota Malang sekitar 428.991 jiwa dimana 

jumlah ini belum ditambah dengan jumlah penduduk tambahan sepeti pelajar dan 

pekerja yang bedomisili di Kota Malang.32 Kota Malang dikenal sebagai kota 

pendidikan dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak. Menurut website 

pemerintah Kota Malang terdapat 12 perguruan tinggi yang tersebar di Kota 

Malang.33 

Selain itu, Kota Malang merupakan pusat kegiatan di Malang Raya dengan 

banyaknya daerah perkantoran, perbisnisan dan perbelanjaan. Ketiga hal tersebut 

                                                           
30

 Ibid. 
31 Portal Pemerintah Kabupaten Malang, Selayang Pandang, diakses dalam 

http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html; Profil Kota Malang 

Diakses dalam http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf; BAPPEDA Kota 

Batu diakses dalam  http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-

kota-2013/kota-batu-2013.pdf (30/05/2018, 12.47 WIB) 
32 Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2015, Kota Malang Dalam Angka: Malang City in Figures. 

Hal 15 Diakses dalam https://disnaker.malangkota.go.id/wp-

content/uploads/sites/19/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2015.pdf (31/05/2018, 15.30 
WIB) 
33 Pemerintah Kota Malang, Perguruan Tinggi Kota Malang Diakses dalam 

https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi/ (31/05/2018, 15.53 
WIB) 

http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html
http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf
http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-batu-2013.pdf
http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-batu-2013.pdf
https://disnaker.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2015.pdf
https://disnaker.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2015.pdf
https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi/
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menjadi daya tarik Kota Malang yang membuat masyarakat yang berasal dari luar 

Kota Malang untuk datang dan menetap di Kota Malang. Dari perspektif 

lingkungan dan perubahan iklim, sebuah kota memiliki peran baik sebagai 

penyebab maupun sebagai yang terkena dampak dari perubahan iklim dan 

ancaman bencana. Sebagai pusat konsentrasi penduduk, kota menjadi tempat yang 

rentan terkena dampak perubahan iklim atau ancaman bencana lainnya.34 Jumlah 

penduduk yang tinggi berakibat pada semakin banyaknya jumlah sampah yang 

dihasilkan. Selain itu hal ini juga berdampak pada aktivitas dengan penggunaan 

kendaraan bermotor yang tinggi dan menyebabkan polusi dimana hal ini 

berkontribusi dalam peningkatan emisi GRK. 

Kawasan regional Malang Raya  merupakan salah satu pusat pertumbuhan 

utama di Jawa Timur khususnya dalam beberapa sektor unggul yakni pariwisata 

serta sektor ekonomi, pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis di Malang 

Raya terdiri atas pegunungan, sungai, perkotaan, hingga pantai membuat wilayah 

ini memiliki isu kewilayahan yang hampir sama. Bentang lahan di wilayah 

Malang Raya yang demikian membuat wilayah ini rentan terhadap bencana 

hidrometerologi sebagai dampak dari perubahan iklim. Wilayah Malang Raya 

terdapat pada bagian Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Menurut 

dokumen Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim yang dikeluarkan oleh USAID-

APIK, terdapat 4 sektor prioritas di bagian DAS Brantas yang rentan terhadap 

perubahan iklim dan perlu untuk dikaji. Keempat sektor prioritas tersebut 

                                                           
34 Materi Presentasi BAPPEDA Kota Malang “Potret Kota Tangguh Kota Malang”  
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diantaranya adalah sektor Pertanian Holtikultura, Sektor Peternakan Ruminansia, 

Sektor Infrastruktur, dan Sektor Perkebunan.35 

Fenomena perubahan iklim berdampak pada semakin seringnya bencana 

alam hidromeorologi yang terjadi di Indonesia termasuk di Malang Raya. Dalam 

sejarah kerentanan bencana yang terjadi di Malang Raya didominasi oleh bencana 

banjir, tanah longsor, kekeringan, dan puting beliung. Kota Malang yang memiki 

tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi rentan terhadap bencana banjir dan 

tanah longsor. Kedua bencana ini disebabkan oleh alih tata guna ruang di Kota 

Malang. Menurut laporan BPBD jumlah kejadian bencana di Kota Malang 

meningkat pada tahun 2016. Setidaknya terdapat 40 kejadian yang terdiri atas 

tanah longsor, banjir, kebakaran hingga puting beliung di 6 bulan pertama 2016.  

Hal ini memiliki peningkatan angka jika dibandingkan dengan jumlah 

kejadian bencana sepanjang tahun 2015 yang tercatat terdapat 41 kejadian.36 Kota 

Malang sebuah wilayah perkotaan dan terletak di dataran rendah justru memiliki 

frekuensi kejadian tanah longsor yang lebih tinggi dibanding Kabupaten Malang, 

dan Kota Batu. Bahkan menurut DRR Specialist proyek apik Yovianus Sakera, 

Kota Malang berada di posisi kedua setelah Lumajang dengan tingkat kejadian 

bencana tanah longsor tertinggi di Jawa Timur.37 Bencana tanah longsor di Kota 

Malang disebabkan oleh banyaknya rumah dan bangunan yang dibangun di 

sepanjang DAS Brantas dan Metro yang melintas di tengah kota, sehingga ketika 

hujan dan debit air sungai naik maka akan mengikis tanah dipinggir sungai yang 

                                                           
35 USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK), 2007,  Laporan Kajian 
Kerentanan dan Risiko Iklim Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu Provinsi Jawa Timur. Hal. 20 
36 USAID APIK, 2017, Final Laporan Kota/Kabupaten Tangguh Hal. 9 
37

 Wawancara penulis dengan DRR Specialist di APIK Jawa Timur, Yovianus Sakera,  9 Februari 
2018 (Dapat dilihat di lampiran 7) 
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kemudian menyebabkan tanah longsor. Sedangkan untuk bencana banjir di Kota 

Malang menurut Field Coordinator Kota Malang, Dwi Prasetyo mengatakan 

bencana banjir disebabkan oleh drainase air yang buruk dan tidak adanya lahan 

yang cukup untuk penyerapan air hujan.38 

Sementara bencana kekeringan dan puting beliung memiliki angka kejadian 

yang kecil dibanding dua bencana sebelumnya. Bencana kekeringan di wilayah 

Malang Raya paling sering terjadi di Kabupaten Malang setiap tahunnya. 

Sepanjang musim kemarau tahun 2015 BPBD Kabupaten Malang bekerjasama 

dengan PDAM dan PMI telah menyalurkan 2.400.000 Liter air bersih di desa-desa 

yang mengalami bencana kekeringan.39 Menurut data Kajian Kerentanan Adaptasi 

Iklim yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2030 

terdapat beberapa daerah di Kabupaten Malang bagian selatan yang memiliki 

kerentanan terhadap bencana kekeringan yang sangat tinggi.40 

Sementara dalam sejarah kebencanaan di Kota Batu didominasi oleh 

bencana tanah longsor di beberapa desa. Di Kota Batu bencana tanah longsor 

sering terjadi pasca hujan deras yang menyebabkan tanah menjadi longsor di 

desa-desa di lereng bukit yang memiliki tingkat kemiringan lebih dari 40°. 

Menurut Field Coordinator Kota Batu untuk Proyek USAID APIK, kerugian 

yang biasa ditimbulkan akibat bencana ini berupa kerusakan rumah dan properti.41
 

                                                           
38 Wawancara penulis dengan Field Coordinator APIK Kota Malang, Dwi Prasetyo, Malang, 8 
Februari 2018 (Dapat dilihat di lampiran 8) 
39 Portal BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Maalang salurkan 2.400.000 Liter Air 
Bersih, Diakses dalam http://bpbd.malangkab.go.id/berita-379.html (31/05/2018, 22.41 WIB) 
40 Kementerian Linkungan Hidup, 2012, Kajian Risko dan Adaptasi Perubahan Iklim Tarakan, 
Sumatera Selatan, dan Malang Raya. Hal. II-38 
41

 Wawancara penulis dengan Field Coordinator Kota Batu, Lina, 9 Februari 2018 (Dapat dilihat 
di lampiran 4) 

http://bpbd.malangkab.go.id/berita-379.html
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2.3 Gambaran Umum Proyek USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Ketangguhan (APIK) 

2.3.1 Sejarah Proyek USAID Tentang Perubahan Iklim di Indonesia 

United States Agency for International Development disingkat USAID 

atau dalam bahasa Indonesia, Badan Bantuan Pembangunan Amerika Serikat 

merupakan badan independen pemerintahan Amerika Serikat yang menangani 

semua urusan bantuan luar negeri Amerika Serikat yang berhubungan dengan 

diplomasi, pembangunan, dan kebijakan luar negeri. Fokus utama pembentukan 

USAID adalah untuk mengakhiri kemiskinan global, mewujudkan masyarakat 

yang demokratis, dan memaksimalkan potensi masing-masing setiap negara yang 

dibantu. USAID diresmikan pada tanggal 3 November 1961 oleh Presiden 

Amerika Serikat pada waktu itu yaitu presiden John F Kennedy.42 Pendirian 

USAID merupakan langkah awal dari Amerika Serikat untuk pemberian bantuan 

baik teknis maupun materil terhadap negara lain yang membutuhkan. 

Dalam sejarahnya USAID tercatat telah beberapa kali bekerjasama dengan 

pemerintah Indonesia terutama dalam bidang lingkungan hidup. Kerjasama yang 

telah dilakukan antara USAID dengan pemerintah Indonesia diantaranya adalah 

kerjasama USAID dengan IFACS (Indonesia Forest And Climate Change Trust 

Fund) dimana kerja sama ini merujuk pada program kerjasama perbaikan hutan di 

Indonesia yang telah rusak akibat berbagai hal seperti kebakaran hutan yang 

disebabkan oleh baik perbuatan manusia yang disengaja untuk membakar hutan, 

maupun kekeringan sebagai dampak perubahan iklim global yang melanda 

                                                           
42 U.S. Agency for International Development, Loc Cit   
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Indonesia. Program kerjasama ini dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia 

yang meliputi Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Program ini mulai berjalan dari 

November 2010 dimana bentuk bantuan yang diberikan merupakan bantuan hibah 

fresh money untuk pendanaan berbagai proyek dan bantuan teknisi untuk 

melakukan penyuluhan terhadap masyarakat guna tanggap terhadap dampak 

maupun adaptasi perubahan iklim yang akan melanda Indonesia.43 

Bentuk kerjasama lingkungan lain antara USAID dengan Indonesia adalah 

proyek kerjasama dalam bidang kelautan oleh USAID dengan Indonesia Marine 

and Climate Support (IMACS) dalam Kerangka Mitigasi Perubahan Iklim Dan 

Kelautan. Perubahan iklim global juga mempengaruhi sektor kelautan Indonesia 

mengingat Indonesia merupakan negara maritim dimana dengan adanya global 

warming mampu mempengaruhi kondisi maritim Indonesia seperti adanya 

kerusakan pantai dan dan laut, hutan bakau, terumbu karang hingga berkurangnya 

jumlah produksi ikan di laut Indonesia. Melalui program IMACS yang sudah 

berjalan di Indonesia Timur yaitu di propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur, disini USAID mencoba untuk memberikan bantuan di dua 

propinsi ini untuk melakukan pencegahan dan perbaikan dalam dunia kelautan 

akibat adanya perubahan iklim global. Bentuk bantuan yang diberikan diantaranya 

adalah berupa bantuan pendanaan, bantuan teknis hingga penyuluhan mengenai 

pentingnya usaha menjaga ekosistem laut dan penyuluhan mengenai adaptasi 

                                                           
43 Welin Piantomi, Loc. Cit  
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terhadap perubahan iklim agar tidak menangkap ikan secara besar-besaran  

terhadap masyrarakat di lokasi pelaksanaan program.44 

2.3.2 Profil dan Tujuan Umum Proyek APIK  

Proyek USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) adalah 

proyek bantuan luar negeri Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan Indonesia dalam mengelola resiko iklim dan bencana alam. APIK 

bekerja dengan membantu pemerintah Indonesia dalam mengintergrasikan 

Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) ke dalam 

proses pembuatan keputusan ditingkat lokal, provinsi, dan nasional. Proyek APIK 

berlangsung selama lima tahun mulai dari November 2015 hingga November 

2020 dengan nilai kontrak $19,3 juta. APIK bekerja pada tingkat nasional dan 

juga regional dengan menggunakan pendekatan bentang lahan di tiga wilayah 

kerja di Indonesia yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku dengan 

kantor pusat yang berada di Jakarta.45 

 Proyek ini bekerja secara langsung dengan masyarakat dan sektor swasta 

untuk secara proaktif mengelola risiko, dan meningkatkan kapasitas pemangku 

kepentingan dalam memahami dan memaksimalkan pemahaman informasi terkait 

perubahan iklim dan bencana. Selain itu APIK juga bekerja dengan berbagai mitra 

kerja pemerintahan diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNBP); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG); Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Perencanaan 

                                                           
44 Rosiana Ariyuni, Loc. Cit  
45 APIK (Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan) diakses dalam 

http://apikindonesia.or.id/en (10/04/2018, 18.20 WIB) 

http://apikindonesia.or.id/en
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Pembangunan Daerah (BAPPEDA); dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.46 

Secara umum APIK memiliki tugas dan tujuan yang harus dicapai di akhir 

program. APIK memiliki 5 tugas umum yang diantaranya adalah :47 

1. Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko 

Bencana kedalam kebijakan, hukum, dan peraturan nasional; 

2. Meningkatkan ketahanan pemerintah daerah dan lembaga terhadap 

perubahan iklim dan bencana alam yang disebabkan oleh cuaca; 

3. Memperkuat pelayanan informasi iklim dan cuaca; 

4. Pembangunan kapasitas dan ketahanan bagi sektor privat; 

5. Koordinasi proyek dan dokumentasi. 

Dalam melaksanakan tugas dan untuk mengukur keberhasilan proyek 

setiap tahunnya, APIK memiliki target dan tujuan program yang dikenal dengan 

High Level Results (HLR).48 HLR Merupakan target-target utama yang terukur 

dan menjadi acuan dari kinerja setiap program yang dilakukan APIK setiap 

tahunnya.49 Untuk mengukur pencapaian HLR, setiap indikator memiliki Life of 

Project (LOP) yang harus dicapai di akhir setiap Project Year.  

Proyek Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) secara resmi 

mulai bekerja di awal bulan Januari 2016 bersamaan dengan dibukanya kantor 

pusat di Jakarta. Sementara itu pengisian posisi staff di setiap regional berlanjut 

                                                           
46 USAID Indonesia, APIK Fact Sheet: Meningkatkan Ketangguhan Perubahan Iklim dan 
Bencana. Juli 2016. Hal. 1 
47Ibid. 
48

 Daftar High Level Results dapat dilihat dalam lampiran 
49

 Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) Project : Monitoring and Evaluation Plan, 
2007. Hal 12 
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hingga bulan Mei dan Juni 2016.50 Susunan kepegawaian disetiap regional terdiri 

atas Regional Manager, Office Manager, Finance Assistant, Administrative 

Assistance, Community Based Adaptation Specialist, Disaster Risk Reduction 

Specialist, GIS Specialist, Governance/ Institutional Strengthening Specialist, dan 

Field Coordinators untuk setiap wilayah kerja. Wilayah kerja APIK regional Jawa 

Timur didasarkan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. Dari 17 kota dan 

kabupaten yang dilewati oleh sungai brantas, 7 kota dan kabupaten diantaranya 

menjadi wilayah kerja APIK Jawa Timur yang diantaranya adalah Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Malang, Kota Malang, Dan Kota Batu. 

Ketujuh kota dan kabupaten diatas merupakan wilayah yang memiliki 

kerentanan dampak perubahan iklim yang lebih tinggi dibanding wilayah lain 

yang dilewati Sungai Brantas. Pada dasarnya Sungai Brantas merupakan salah 

satu prioritas nasional pemerintah sebagai daerah aliran sungai yang digunakan 

untuk rehabilitasi dan konservasi.51 Pertumbuhan populasi dan perekonomian 

yang semakin tinggi di wilayah DAS Brantas membuat wilayah sekitar menjadi 

rentan terhadap dampak lingkungan dan bencana alam. Masyarakat yang tinggal 

di daerah ini akan menjadi entitas yang paling terdampak secara langsung. Banyak 

dari masyarakat yang tinggal di sekitar DAS memanfaatkan Sungai Brantas 

sebagai sumber utama untuk irigasi sawah. Oleh karena itu merupakan hal yang 

penting untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan masyarakat terkait risiko 

iklim, cuaca dan bencana. Bencana alam yang sering terjadi di 7 kota dan 
                                                           
50

 Wawancara penulis dengan DRR Specialist di APIK Jawa Timur, Yovianus Sakera,  9 Februari 
2018 (Dapat dilihat di lampiran 8) 
51

 USAID-APIK, 2016, Annual Report Project Year 1 November 2015- September 2016. Hal. 24 
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kabupaten diatas adalah berupa bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, 

angin kencang, hujan lebat, banjir, dan tanah longsor. Proyek APIK Jawa Timur 

bekerja dengan membagi wilayah kerja berdasarkan bagian hulu dan hilir DAS 

Brantas yang memiliki bentang alam dan kondisi fisik permasalahan yang 

berbeda.  

Di bagian hilir DAS Brantas merupakan dataran rendah perkotaan yang 

padat penduduk seperti Surabaya dan Sidoarjo yang menjadi pusat perindustrian 

dan perkantoran. Sementara di daerah hulu DAS Brantas merupakan daerah 

pegunungan dan perbukitan seperti Blitar dan Wilayah Malang Raya yang 

perekonomiannya didominasi oleh sektor agraris. APIK berusaha membantu 

mengelola berbagai risiko bencana diatas sebagai salah satu dampak perubahan 

iklim baik dengan membantu pemerintah daerah dalam perencanan Rencana Aksi 

Daerah dalam adaptasi perubahan iklim maupun membantu masyarakat secara 

langsung melalui berbagai program adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan hasil 

dari kajian kerentanan bencana Jawa Timur dan masukan dari berbagai 

stakeholder baik pada level provinsi maupun regional, bantuan teknis yang 

diberikan oleh proyek APIK di Jawa Timur terfokus dalam permasalahan 

keamanan kebutuhan air, risiko banjir dan tanah longsor di masyarakat, dan 

ketahanan agrikultur. 52 

52 USAID-APIK, 2017, Annual Report Project Year 2 Okctober 2016- September 2017. Hal. 34 


