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BAB III 

HUBUNGAN USAID APIK, NEGARA, DAN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM  

 

 Sustainable Development Goals (SDGs) dibentuk dengan tujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang sedang dihadapi bersama 

saat ini. SDGs sendiri merupakan keberlanjutan dari program Millenium 

Development Goals (MDGS) yang selesai pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 

target atau tujuan yang menjadi permasalahan utama saat ini. Salah satu 

permasalahan yang menjadi isu bersama adalah dampak perubahan iklim terhadap 

kehidupan. 

 Sama seperti MDGS, untuk mensukseskan setiap target dalam SDGs 

diperlukan adanya komitmen, partisipasi dan kerjasama dari setiap negara untuk 

saling membantu dalam kerangka kemitraan global. Proyek APIK bertujuan untuk 

membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ketahanan iklim dan 

bencana di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas hubungan kerjasama dan 

keterkaitan antara proyek APIK, Pemerintahan di Indonesia dengan program 

penganganan perubahan iklim di Indonesia yang termuat dalam SDGs.  

3.1 Urgensi Sustainable Development Goals dan Tujuan SDGs dalam 

Penanganan Masalah Perubahan Iklim   

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia 

berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah agenda global 
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yang dibentuk oleh 194 negara-negara anggota PBB dengan tujuan untuk 

menyelesaikan isu-isu global secara bersama.  

Agenda ini disusun oleh 194 negara anggota PBB dengan melibatkan, civil 

society, dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh dunia. SDGs ditetapkan 

pada 25 September 2015 di New York dan dicanangkan berakhir pada tahun 

2030. SDGs pada dasarnya memiliki 17 tujuan global dengan 169 target yang 

akan dijadikan acuan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan.
1
 

SDGs merupakan agenda lanjutan dari agenda pembangunan global 

sebelumnya yaitu Millenium Development Goals yang telah berjalan dari tahun 

2000 hingga 2015. Perbedaan SDGs dengan MDGs adalah bahwa tujuan-tujuan 

dalam SDGs lebih ambisious dan memiliki target pencapaian yang tinggi. Dalam 

MDGs terdapat banyak indikator yang tidak menyebutkan target pencapaian 

secara spesifik dan terbatas pada kata “mengurangi hingga setengahnya”, 

sementara dalam SDGs target pencapaian merujuk pada tujuan yang lebih spesifik 

yaitu  menuntaskan sebagian indikatornya menjadi “zero goals”.  

Berakhirnya MDGs tiga tahun yang lalu pada kenyataanya masih 

meninggalkan tugas bagi masyarakat dunia. Dari 17 tujuan global dalam SDGs, 

13 tujuan diantaranya merupakan adopsi dan pengembangan dari tujuan-tujuan 

dalam MDGs. Sedangkan 4 tujuan lainnya merupakan agenda global tambahan 

yang perlu dikaji dan diselesaikan secara bersama. Keempat isu tersebut 

diantaranya adalah; (1) Pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur; (2) 

                                                           
1
 Sustainable Development Goals 2030 Indonesia, Apa itu SDGs, diakses dalam 

https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu (03/06/2018, 15.41 WIB) 

https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu
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Pengurangan kesenjangan/ketimpangan; (3) Kota dan komunitas yang 

berkelanjutan; dan (4) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
2
 

Adapun 17 tujuan SDGs diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:
3
 

Tabel 3.1 17 Tujuan Sustainable Development Goals 

No. Tujuan Global Strategi 

1. Tanpa Kemiskinan Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di 

seluruh tempat 

2. Tanpa Kelaparan Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 

pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan 

pertanian yang berkelanjutan 

3. Kehidupan sehat dan 

sejahtera 

menggalakkan hidup sehat dan mendukung 

kesejahteraan untuk semua usia 

4. Pendidikan 

berkualitas 

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak 

dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar 

seumur hidup bagi semua orang 

5. Kesetaraan gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 

perempuan 

6. Air bersih dan 

sanitasi layak 

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua 

7. Energi bersih dan 

terjangkau 

Memastikan akses pada energy yang terjangkau, 

bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk 

semua. 

8. Pekerjaan layak dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Memproosikan pertumbuhan ekonom 

berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan 

yang layak untuk semua 

9. Industri, inovasi dan 

infrastruktur 

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan 

industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong 

inovasi. 

10. Berkurangnya 

kesenjangan 

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara 

negara-negara 

11. Kota dan komunitas 

berkelanjutan 

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, 

dan berkelanjutan 

12. Konsumsi dan 

produksi yang 

bertanggung jawab 

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang 

berkelanjutan 

13. Penanganan 

perubahan iklim 

Mengambil langkah penting untuk mengatasi 

perubahan iklim dan dampaknya 

14. Ekosistem laut Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan 

                                                           
2
 UNDP Millenium Development Goals, Loc Cit 

3
 Sustainable Development Goals 2030 Indonesia, Tujuan SDGs, Diakses dalam 

https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg (11/08/2018, 22.53 WIB) 

https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg
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sumber daya kelautan secara berkelanjutan 

15. Ekosistem darat Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan 

perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan 

dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan 

kepunahan keanekaragaman hayati 

16. Perdamaian, 

keadilan, dan 

kelembagaan yang 

tangguh 

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif 

17. Kemitraan untuk 

mencapai tujuan 

Menghidupkan kembali kemitraan global demi 

pembangunan berkelanjutan 

 

SDGs dibentuk untuk menyelesaikan ke-17 permasalahan di atas yang 

terdapat di hampir setiap negara di dunia yang memiliki permasalahan nasional 

yang harus diselesaikan. Tidak jarang setiap permasalahan akan terkait satu 

dengan permasalahan yang lain. Sebagai contoh adalah permasalahan mendasar 

seperti kemiskinan. Isu kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kemakmuran 

masyarakat. Tingkat kemakmuran yang rendah akan berakibat pada permasalahan 

ekonomi yang kemudian menyebabkan berbagai permasalah lain seperti 

kelaparan, kehidupan yang tidak sehat, penyakit, tingkat kriminalitas yang tinggi, 

hingga kesenjangan sosial. Sebagian besar dari permasalah tersebut sering tedapat 

pada negara berkembang atau negara dunia ketiga.  

Selain permasalahan nasional yang mendasar seperti masalah-masalah 

diatas, dalam SDGs juga membahas dampak permasalahan global seperti 

penanganan masalah perubahan iklim. Dampak perubahan iklim merupakan isu 

mutakhir yang sedang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pemanasan global, 

gas rumah kaca, cuaca dan musim yang tidak tentu, meningkatnya permukaan air 

laut akibat laju pencairan es di wilayah kutub merupakan sebahagian dari dampak 
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perubahan iklim. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada permasalahan 

lain seperti terganggunya ekosistem laut dan ekosistem darat. 

Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu udara juga 

berpengaruh terhadap peningkatan suhu air laut. Hal ini dapat menyebabkan 

permasalahan serius karena suhu air laut yang meningkat dapat berakibat pada 

kerusakan karang yang membuat karang memudar atau dikenal dengan coral 

bleaching. Rusaknya karang menyebabkan terganggunya ekosistem laut yang hal 

ini kemudian berakibat pada terganggunya ekosistem laut. Jika ekosistem laut 

terganggu maka akan secara otomatis hal ini berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitas hasil laut oleh nelayan. Indonesia sebagai negara dengan musim 

kemarau yang secara normal berlangsung selama 6 bulan rawan terhadap 

peningkatan suhu air laut dimana hal ini berpengaruh terhadap perekonomian 

masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan. 

Sementara itu musim kemarau yang berkepanjangan tidak jarang 

menyebabkan kebakaran dan rusaknya fungsi hutan di beberapa daerah di 

Indonesia. Rusaknya fungsi hutan sebagai penghasil utama oksigen dan 

penangkap gas-gas berbahaya seperti GRK, dapat memperparah dampak 

perubahan iklim. Selain itu, hutan juga menjadi rumah bagi berbagai ekosistem 

darat baik flora maupun fauna. Dengan rusaknya fungsi hutan maka akan 

mengganggu ekosistem hutan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi 

kepunahan berbagai jenis spesies flora dan fauna hutan.  

Perubahan iklim juga berakibat pada peningkatan intensitas jumlah 

kejadian bencana hidrometeorologi. Di Indonesia sebagai negara dengan 2 musim 
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rawan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor iklim seperti kekeringan, 

banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Tidak jarang dampak dari bencana 

tersebut menimbulkan permasalahan baru. Contohnya bencana kekeringan yang 

terjadi di beberapa daerah di Indonesia berdampak pada kekurangan air bersih dan 

sanitasi yang layak. Hal ini kemudian berakibat pada terganggunya kesehatan dan  

menimbulkan berbagai penyakit di masyarakat. Dengan demikian diperlukan 

sebuah peningkatan kapasitas adaptif bagi masyarakat terhadap dampak 

perubahan iklim untuk membuat sebuah komunitas yang aman, kuat, dan tangguh 

terhadap berbagai dampak bencana iklim.  

Penanganan isu perubahan iklim dalam pelaksanaan SDGs sebagai agenda 

bersama akan berhasil jika setiap negara berkontribusi untuk menyukseskan setiap 

tujuan dengan strategi yang telah ditentukan. Pada keyatannya tidak semua negara 

di dunia memiliki kapabilitas yang cukup untuk melaksanakan strategi dari setiap 

tujuan dalam SDGs. Berbagai keterbatasan seperti keterbatasan finansial maupun 

kemampuan dapat menghambat suatu negara untuk melaksanakan strategi dalam 

SDGs. SDGs merupakan tanggung jawab bersama, maka kemitraan global 

merupakan suatu kewajiban bagi suatu negara yang memiliki kemampuan lebih 

untuk membantu negara lain dengan kemampuan yang kurang guna mencapai 

keberhasilan pelaksanaan SDGs. Kemitraan global merupakan tujuan ke 17 dalam 

SDGs. Tujuan ini memiliki target-target yang diantaranya mencakup 4 hal yaitu 

kerjasama yang mendorong finansial, teknologi, pembangunan berkapasitas, dan 
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masalah-masalah sistemik seperti kestabilan kebijakan dan koherensi 

kelembagaan di negara-negara yang didukung.
4
 

3.2 Kemitraan Global dalam Penanganan Dampak Perubahan Iklim di 

Indonesia  

 Perubahan iklim merupakan isu bersama yang hanya dapat diatasi jika 

setiap negara berkontribusi dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan isu ini. 

Dampak perubahan iklim di Indonesia yang semakin parah memaksa pemerintah 

untuk membuat kebijakan dan langkah strategis dalam mengatasi dampaknya di 

Indonesia. Isu perubahan iklim adalah isu kompleks yang saling terkait dengan isu 

dan permasalahan lainnya. Hal ini berarti dalam mengatasi perubahan iklim harus 

memperhatikan setiap aspek terkait. Masyarakat dan lingkungan merupakan 

prioritas utama dalam langkah-langkah mengatasi perubahan iklim. Perubahan 

iklim berdampak pada setiap elemen masyarakat termasuk anak-anak. Kalangan 

muda dan anak-anak memerlukan pengetahuan terkait bahaya iklim sebagai 

bentuk dampak dari perubahan iklim. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, Australian NGO Cooperation 

Program  (ANCP) melalui Australian Aid (AUSAID) mengadakan sebuah proyek 

pelatihan adaptasi yang disebut dengan Plan International’s Child-Centred 

Climate Change Adaptation Project bagi anak-anak di Provinsi Bali. Proyek ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptif anak-anak di Bali terkait dampak 

dan risiko bahaya iklim melalui berbagai kegiatan seperti pemaparan dan 

pemetaan risiko bahaya iklim. Selain itu anak-anak juga dilibatkan dalam kegiatan 

                                                           
4
 Sustainable Development Goals, Goal 17 .:. Sustainable Development Knowledge Platform. 

Diakses dalam https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17 (24/05/2018, 15.45 WIB) 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
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pelatihan secara langsung seperti belajar bagaimana membuat biogas dan pupuk 

cair sebagai bentuk pemanfaatan limbah ternak dan juga diajarkan pertolongan 

pertama untuk situasi darurat bencana. Dengan diadakannya proyek ini mampu 

meningkatkan kapasitas adaptif dan pengetahuan anak-anak di Bali terkait 

penyebab dan dampak bahaya iklim. 

 Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap 

dampak perubahan iklim. Selain berdampak kepada masyarakat, perubahan iklim 

juga berdampak kepada kerusakan alam. Indonesia merupakan negara yang kaya 

akan keanekaragaman hayati dan hewani. Hal ini didukung dengan posisi 

Indonesia sebagai salah satu dari beberapa negara dengan hutan hujan terluas di 

dunia.
5
 Jika Perubahan iklim tidak segera mendapat penanganan yang tepat maka 

akan berdampak pada terganggunya fungsi hutan di Indonesia. Selain disebabkan 

oleh alam, kerusakan hutan di Indonesia juga disebabkan faktor manusia dengan 

penebangan liar kemudian membakar bekas penebangan tersebut. Selain 

menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penghasil oksigen dan habitat 

flora dan fauna, penebangan ilegal juga berakibat pada kebakaran hutan yang 

berakibat pada peningkatan emisi CO2 di atmosfer sebagai penyebab utama 

pemanasan global dan perubahan iklim.  

 Salah satu langkah tepat yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini 

adalah penegakan hukum dan strategi pengelolaan hutan yang tepat. Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebuah organisasi 

pemerintah Jerman yang dibentuk dengan tujuan untuk menyalurkan bantuan 

                                                           
5
 Rain Forest Action Network, Indonesian Rainforest diakses dalam 

https://www.ran.org/indonesian-rainforests/ (3/09/2018, 11.59 WIB) 

https://www.ran.org/indonesian-rainforests/
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pembangunan dalam berbagai bidang di lebih dari 130 negara. Di awal tahun 

2014 yaitu pada bulan Januari,  GIZ bekerja sama dengan pemerintah di Indonesia 

dan pihak terkait dalam pengelolaan fungsi hutan dari dampak perubahan iklim 

dengan memetakan wilayah hutan yang akan dijadikan wilayah konservasi. 

Proyek ini dikenal dengan nama Biodiversity and Climate Changes yang dibentuk 

dengan tujuan untuk melindungi wilayah hutan di provinsi Sumatera Selatan yang 

rawan akan kerusakan.  

Proyek ini bekerja secara pro aktif bersama Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

seperti Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor 

Perencanaan Pembangunan, untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya 

tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam konvensi keanekaragaman 

hayati dan kerangka kerja tentang perubahan iklim.
6
 GIZ membantu Pemerintah 

Indonesia dalam pengambilan keputusan untuk membangun proses perencanaan 

kebijakan iklim yang bersifat transparan dan partisipatif dengan memperhatikan 

segala aspek termasuk aspek ekonomi masyarakat sekitar wilayah konservasi. 

Hasil akhir dari proyek ini adalah keberhasilan untuk memasukkan strategi 

keanekaragaman hayati Sumatera Selatan kedalam rencana pembangunan tata 

ruang provinsi serta pembuatan sumber data  tentang biomassa, flora, dan fauna 

hutan di Sumatera Selatan yang dapat dimanfaatkan sebagai data untuk rencana 

pemanfaatan lahan yang bersifat jangka panjang.
7
 

                                                           
6
 Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, Biodiversity and Climate Changes 

diakses dalam  https://www.giz.de/en/worldwide/37905.html (20/08/2018, 11.29 WIB)  
7
Ibid. 

https://www.giz.de/en/worldwide/37905.html
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Sama seperti GIZ, sebelum mengadakan proyek APIK pada tahun 2015 

USAID telah memberikan bantuan pembangunan terhadap dampak perubahan 

iklim di Indonesia yang meliputi berbagai bidang. USAID membantu Pemerintah 

Indonesia dalam berupaya untuk meningkatkan ketahanan iklim dan ketangguhan 

bencana melalui proyek-proyek yang berorientasi pada usaha pelestarian 

keanekaragaman hayati serta sumber daya alam dan memperkuat ketangguhan dan 

kelestarian lingkungan. Keanekaragaman hayati yang menjadi target pelestarian 

disini temasuk didalamnya adalah sektor kelautan dan perikanan serta sektor 

keanekaragaman hayati darat mengingat banyaknya eksploitasi dan minimnya 

perlindungan terhadap sumber daya di kedua sektor tersebut. Bersama dengan 

Pemerintah Indonesia dan masyarakat lokal, USAID berhasil mengembangkan 8 

juta hektar Kawasan Perlindungan Laut serta pembuatan wilayah konservasi hutan 

yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di dataran rendah dan lahan 

gambut.
8
 

Selain kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam mengatasi dampak perubahan iklim adalah bencana 

hidrometeorologi sebagai dampak perubahan iklim. Melalui proyek-proyek 

USAID termasuk proyek APIK, USAID membantu meningkatkan kapasitas 

adaptif kelembagaan, pemerintah, dan masyarakat di Indonesia untuk memahami 

dampak perubahan pola cuaca dan menerapkan solusi yang tepat jika terjadi 

bencana-bencana hidrometeorologi. Selain itu, USAID juga membantu 

Pemerintah Indonesia dalam usaha penurunan emisi GRK  sebagai penyebab 

                                                           
8
 U.S. Agency for International Development, Ketahanan Lingkungan. Diakses dalam 

https://www.usaid.gov/id/indonesia/environment (20/08/2018, 13.40 WIB) 

https://www.usaid.gov/id/indonesia/environment
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utama perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan mendukung pemerintah dalam 

membangun usaha penggunaan rendah karbon melalui perencanaan dan 

pelaksanaan inisiatif energi bersi dan terbarukan. 

3.3 Hubungan Kerjasama APIK, Negara, dan Agenda Global Sustainable 

Developmen Goals 

Setiap negara yang menandatangani agenda global SDGs dituntut untuk 

berkontribusi dalam pencapaian setiap tujuan dalam proyek SDGs, termasuk 

Indonesia. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan SDGs di Indonesia, 

pemerintah melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lainnya seperti 

kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan 

filantropi & bisnis.
9
 Dengan adanya keterlibatan pemangku kepentingan selain 

pemerintah tersebut maka akan semakin mendukung keberhasilan pelaksanaan 

SDGs di Indonesia. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan SDGs di Indonesia 

tidak hanya dilakukan dari satu sisi pemerintahan melainkan akan dianalisis dan 

dilaksanakan dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan lain. Model 

hubungan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs di 

Indonesia dapat dilihat dalam skema berikut : 

 

 

 

 

                                                           
9
 Badan Pusat Statistik, 3 BPS Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Hal 

3. 
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Skema 3.1 : Skema Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam 

Pelaksanaan SDGs di Indonesia 

 

Sumber: 3 BPS Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 

 

Dalam tujuan nomor 13 SDGs yaitu terkait “Mengambil Tindakan Cepat 

Dalam Mengatasi Perubahan Iklim”, kementerian atau lembaga pemerintah 

sebagai perwakilan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dengan dibantu pemangku 

kepentingan terkait lainnya BAPPENAS secara bersama-sama merumuskan 

dokumen perencanaan persiapan dan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Salah satu 

proyek BAPPENAS dalam pelaksanaan tujuan dalam SDGs untuk mengatasi 

perubahan iklim adalah pembuatan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan 

Iklim (RAN API). Sementara itu, tugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah sebagai sumber data 

untuk menyediakan data kondisi berbagai wilayah di Indonesia yang dibutuhkan 
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dalam pelaksanaan SDGs. Pada tahun 2014 BPS telah mengeluarkan dokumen 

Kajian Indikator Sustainable Development Goals yang berisikan kajian literatur 

mengenai ketersediaan target dan indikator-indikator SDGs di Indonesia.
10

 

Akademisi sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini dapat 

berupa perguruan tinggi yang diwakili oleh akademisi bidang terkait perubahan 

iklim. Dalam proses perumusan RAN API, akademisi bertindak sebagai 

narasumber yang memberikan masukan tentang metodologi dan expert judgement 

analisis isu perubahan iklim yang semakin dinamis.
11

 Sementara itu, pakar yang 

dimaksud dalam hal ini adalah para experts atau ahli dalam berbagai bidang 

terkait perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa isu perubahan iklim harus dapat 

ditelaah dari berbagai sudut pandang seperti kesehatan, sosial, dan gender. Dalam 

hal ini experts akan membantu merumuskan perencanaan dan pelaksanaan SDGs 

di Indonesia dengan tidak mengesampingkan berbagai sudut pandang tersebut. 

Selain menjadi lembaga donor, USAID-APIK juga berperan menjadi konsultan 

pendamping dimana hal ini diwakili oleh beberapa pakar dalam hal ini yaitu pakar 

DRR, pakar CBA, pakar GIS, dan pakar Governance/ Institutional Strengthening 

Kemudian, kepentingan Kelompok Masyarakat sebagai bentuk perwakilan 

masyarakat dalam hal ini sebagai jembatan bagi masyarakat umum untuk 

memberikan suara dan usulan terkait isu perubahan iklim dalam pelaksanaan 

SDGs di Indonesia. Sementara kepentingan dari pada filantropi & bisnis dalam 

pelaksanaan SDGs dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kepentingan yang 

sama dalam pekasanaan SDGs. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk Lembaga 

                                                           
10

 BPS, 2014, Kajian Indikator Sustainable Development Goals, Hal iii 
11

 APIK, Laporan Kajian Kerentanan Hulu Brantas. Loc. Cit. 
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Swadaya Masyarakat, yayasan, ataupun perusahaan yang berorientasi pada isu 

perubahan iklim dan kebencanaan.  

Berdasarkan gambaran diatas dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan 

SDGs di Indonesia, pemerintah melibatkan beberapa pemangku kepentingan 

tekait. Salah satu yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan SDGs di 

Indonesia adalah proyek USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan 

(APIK). Proyek USAID-APIK didirikan untuk membantu pemerintah Indonesia 

dalam mengelola risiko perubahan iklim melalui integrasi adaptasi terhadap 

dampak perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana (API-PRB) kedalam 

proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi, serta kabupaten dan kota 

terpilih dengan berbasis pada pendekatan kesatuan bentang alam (lanskap) di 

setiap wilayah kerja.  

Proyek ini terbagi kedalam 3 wilayah kerja utama di Indonesia yaitu 

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku. Selain 

bekerja dengan pemerintah, proyek USAID APIK juga bekerja secara langsung 

membantu masyarakat Indonesia melalui program-program bantuan adaptasi 

terhadap dampak perubahan iklim. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

SDGs, berbagai program bantuan yang dilaksanakan oleh USAID APIK berjalan 

searah dan mengacu pada pencapaian target-target tujuan nomor 13 dalam SDGs 

yaitu “Mengambil Tindakan Cepat Dalam Mengatasi Perubahan Iklim”. 

Hubungan proyek ini dengan skema diatas adalah bahwa proyek USAID-

APIK merupakan lembaga donor asing yang menjadi salah satu fasilitator dan 

penggerak para pemangku kepentingan diatas dalam pelaksanaan tujuan SDGs 
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untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Kemitraan pemerintah 

dengan APIK USAID dalam mengatasi masalah dampak perubahan iklim di 

Indonesia salah satunya telah diatur dalam Partnership Agreement atau Perjanjian 

Kemitraan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan USAID untuk proyek 

APIK.  

Perjanjian ini ditandatangani oleh Dr. Ir. H. Fattah Jasin, M.S. selaku 

Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Paul Jeffery selaku 

kepala proyek Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan pada November 2016. 

Sesuai pasal 1 dan pasal 2 dalam perjanjian ini, tujuan dari proyek APIK adalah 

meningkatkan kemampuan Jawa Timur dalam mengelola risiko perubahan iklim 

dan bencana alam.
12

 

Pasal 1 

Tujuan 

Tujuan Kesepakatan Kemitraan ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan Jawa Timur dalam mengelola risiko 

perubahan iklim dan bencana alam. Para Pihak akan memfasilitasi 

upaya penguatan kapasitas pemerintah dalam mengintegrasikan 

Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana 

(PRB) dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi, 

serta kabupaten dan kota terpilih dengan berbasis pada 

pendekatan kesatuan bentang alam (lanskap) Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Brantas. 

 

Pasal 2 

Ruang Lingkup 

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Kesepakatan 

Kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Jawa Timur 

dalam mengelola risiko perubahan iklim dan bencana alam, 

dengan tiga hasil akhir utama yang ingin dicapai pada akhir 

implementasi APIK sebagai berikut: 

                                                           
12

 Kesepakatan Kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Adaptasi Perubahan 

Iklim dan Ketangguhan (APIK) tentang Implementasi Program Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Ketangguhan di Provinsi Jawa Timur, November 2016 Hal. 5 
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a. Meningkatnya integrasi adaptasi perubahan iklim dan 

pengurangan risiko bencana dalam kerangka tata kelola 

pemerintahan nasional dan daerah; 

b. Menguatnya kemampuan masyarakat dan pihak swasta untuk 

menghadapi perubahan iklim dan bencana alam terkait cuaca 

ekstrim; dan 

c. Meningkatnya pemanfaatan informasi untuk manajemen risiko 

iklim dan bencana di kalangan pemangku kepentingan utama. 

 

Berdasarkan kesepakatan diatas diketahui bahwa proyek APIK di Jawa 

Timur bekerja dengan membantu pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur 

dalam mengelola dampak perubahan iklim dari tingkat provinsi hingga kabupaten 

dan kota terpilih sebagai wilayah kerja dengan tujuan akhir untuk : 1) 

Meningkatnya integrasi API-PRB kedalam kebijakan daerah; 2) Meningkatkan 

kapasitas adaptif masyarakat Jawa Timur terhadap dampak perubahan iklim; 3) 

Meningkatkan kemampuan masyarakat Jawa Timur dalam memanfaatkan 

informasi iklim. 

Sesuai dengan konsep bantuan luar negeri yang telah dijelaskan di awal, 

jenis bantuan luar negeri yang diberikan oleh APIK di Jawa Timur adalah bantuan 

hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk proyek pembangunan jangka panjang 

terkait perubahan iklim. Selain itu, APIK menyediakan tim ahli dalam isu 

perubahan iklim untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak 

perubahan iklim.  

Di setiap provinsi wilayah kerja APIK, tim ahli APIK terdiri atas Regional 

Manager, Community Based Adaptation Specialist, Disaster Risk Reduction 

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

Field Coordinators. Dengan adanya bantuan dari APIK untuk mengatasi dampak 
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dari perubahan iklim, maka secara tidak langsung pemerintah Indonesia telah 

dibantu dalam mengatasi permasalahan iklim yang menjadi salah satu tujuan 

global dalam SDGs. 

3.4 Keterkaitan Proyek USAID APIK dengan Tujuan Dalam Sustainable 

Development Goals untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya  

3.4.1 Deskripsi Pembahasan Keterkaitan Proyek dengan Sustainable 

Development Goals  

Terdapat 2 jenis tindakan dalam menangani isu perubahan iklim, yaitu 

tindakan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi perubahan iklim merupakan usaha 

pengendalian untuk mengurangi penyebab perubahan iklim melalui kegiatan yang 

dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai 

sumber emisi.
13

 Sementara tindakan Adaptasi perubahan iklim adalah langkah-

langkah penyesuaian sistem alam atau manusia untuk mengurangi kerentanan 

terhadap dampak perubahan iklim.
14

 Proyek USAID APIK berfokus pada 

tindakan adaptasi perubahan iklim untuk membantu pemerintah mengelola 

dampak perubahan iklim di Indonesia melalui berbagai program bantuan adaptif 

iklim.   

Untuk melihat seberapa jauh proyek USAID APIK di Malang Raya yang 

berjalan searah dan mendukung pencapaian tujuan SDGs dalam penanganan 

perubahan iklim, maka penulis akan melakukan penyesuaian indikator dengan 

program dan peran yang telah dilakukan oleh APIK. Berdasarkan kesepakatan 

                                                           
13

UU Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika, Pasal 1 Angka 19 

diakses dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf  (20/01/2018 WIB) 
14

IPCC, 2007,  Intergovernmental Panel on Cimate Change Fourth Assessment Report : Climate 

Change, 2007 Hal. 78 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf
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global, tujuan nomor 13 dalam SDGs memiliki 3 target utama yang menjadi acuan 

keberhasilan tujuan. Adapun ketiga indikator tersebut diantaranya adalah :
15

 

1. Indikator 13.1 “Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi 

terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam” ; 

2. Indikator 13.2 “Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim 

ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional”; 

3. Indikator 13.3 “Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, 

serta kapasitas manusia, dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, 

pengurangan dampak dan peringatan dini terkait perubahan iklim”. 

 

Ketiga target diatas menjadi acuan sekaligus strategi bagi 194 negara yang 

telah menandatangani SDGs untuk melakukan program-program penanganan 

perubahan iklim. Target-target tersebut menjadi langkah-langkah strategis bagi 

sebuah negara untuk meningkatkan kapasitas adaptif negara terhadap dampak 

perubahan iklim. Penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya 

iklim dan bencana alam mampu menjadikan sebuah negara menjadi aman dan 

tangguh terhadap berbagai dampak perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan 

melalui integrasi tindakan API-PRB kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan 

nasional sebuah negara. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan proyek USAID 

APIK yaitu membantu pemerintah di Indonesia untuk mengintegrasikan API-PRB 

ke dalam perencanaan pembangunan dari level nasional hingga daerah. 

                                                           
15

 Sustainable Development Goals, Goal 13 .:. Sustainable Development Knowledge Platform. 

Diakses dalam https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 (20/01/2018) 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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Selain itu, proyek USAID APIK juga membantu dalam usaha peningkatan 

kapasitas adaptif masyarakat melalui berbagai program pelatihan untuk 

peningkatan pendidikan dan penumbuhan kesadaran masyarakat terkait usaha 

pengurangan dampak perubahan iklim. Dalam usahanya, sasaran program-

program tersebut bersifat general yang menjangkau setiap lapisan masyarakat dari 

anak-anak hingga orang dewasa.  

Indikator diatas akan digunakan oleh penulis untuk melihat sejauh mana 

peran proyek USAID APIK di Malang Raya dalam mendukung pencapaian tujuan 

SDGs dalam mengatasi perubahan iklim. Sesuai dengan tujuan pendirian proyek 

di Indonesia USAID APIK bekerja mulai dari level nasional hingga level lokal. 

Selama kurang lebih 2,5 tahun USAID APIK telah berperan membantu 

Pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak perubahan iklim hingga level 

pemerintah daerah. Dari sini kemudian akan terlihat peran dan jenis program apa 

saja yang telah dilakukan oleh USAID APIK di Malang Raya dan kesesuaiannya 

dengan indikator-indikator tujuan nomor 13 SDGs dalam mengatasi perubahan 

iklim. 

3.4.2 Gambaran Pelaksanaan Proyek 

Sesuai dengan tujuan utama APIK yaitu membantu pemerintah Indonesia 

mengelola dampak perubahan iklim dari tingkat nasional hingga daerah. Di level 

nasional, APIK bekerja secara dekat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) dalam proyek-proyek terkait lingkungan dan iklim. Selain itu, 

APIK juga bekerja dengan sekretariat RAN API dari Badan Perencanaan Nasional 

(BAPPENAS) untuk membantu dalam penyusunan RAN API-PRB Indonesia. 
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Ketiga wilayah administrasi di Malang Raya yaitu Kabupaten Malang, Kota Batu, 

dan Kota Malang merupakan beberapa dari 15 wilayah percontohan RAN API di 

Indonesia.
16

 Wilayah percontohan merupakan suatu wilayah yang memiliki 

tingkat kerentanan yang tinggi dan menjadi pusat perhatian bagi sekretariat RAN 

API untuk kemudian dijadikan sebagai wilayah untuk kegiatan pilot adaptasi 

perubahan iklim berdasarkan RAN API. 

Sementara di tingkat daerah, salah satu contoh bentuk kontribusi APIK 

untuk membantu Pemerintah Daerah dan Kota di Malang Raya adalah dalam 

pengambilan keputusan di tingkat daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah 

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

tingkat kabupaten dan kota. Dalam proses penyusunan RAD, tim teknis APIK 

terdiri dari Community Based Adaptation Specialist, Disaster Risk Reduction 

Specialist, GIS Specialist, Governance/ Institutional Strengthening Specialist 

bertindak sebagai konsultan pendamping yang membantu pemerintah untuk 

menjaga kualitas mutu dan menjaga konsistensi isi dari RAD. Rencana Aksi 

Daerah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam 

mengatasi dampak perubahan iklim.  

Dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi API/PRB baik di tingkat 

nasional maupun daerah, pemerintah akan mengacu pada Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Dengan 

adanya peraturan Menteri LHK ini membantu pemerintah dan APIK dalam proses 

                                                           
16

 Materi Diskusi FGD Pembentukan RAD Kabupaten Malang bersama Manajer Program RAN 

API dan OPD terkait iklim Jawa Timur. 20 Maret 2018  
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penyusunan Rencana Aksi yang terstruktur. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan tersebut terdapat 5 tahapan dalam penyusunan aksi adaptasi 

perubahan iklim yang dituliskan dalam pasal 4, kelima tahapan tersebut 

diantaranya adalah:
17

 

1. Identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan 

masalah dampak perubahan iklim; 

2. Penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim; 

3. Penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim; 

4. Penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim; dan 

5. Pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, 

rencana, dan/atauprogram pembangunan. 

Dalam rangkaian proses penyusunan RAD di Malang Raya, APIK 

membantu pemerintah dari tahap pertama yaitu identifkasi target cakupan wilayah 

dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim hinga tahap 

terakhir yaitu pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, 

rencana dan/atau program pembangunan. Tahap pertama, yaitu identifikasi target 

cakupan wilayah diperlukan untuk mengetahui wilayah/sektor spesifik terdampak 

perubahan iklim yang perlu untuk dikaji.  

Wilayah Malang Raya merupakan bagian Hulu DAS Brantas. Di Malang 

Raya proses identifikasi dilakukan dan didominasi oleh GIS Specialist, CBA 

Specialist dan DRR Specialist dengan dibantu oleh beberapa Field Coordinator 

                                                           
17

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pedoman 

Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim diakses dalam 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/permen/3.P.33.pdf (13/05/2018, 12.30 

WIB) 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/permen/3.P.33.pdf
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Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang untuk mengetahui kondisi 

wilayah yang akan dikaji. Hasil dari proses identifikasi ini kemudian akan dibuat 

dalam bentuk laporan kajian kerentanan dan risiko iklim atau dikenal dengan 

dokumen Vulnerability Assessment (VA). Pada tahap kedua ini dalam penyusunan 

dokumen VA, APIK bekerja dengan pemerintah dan sektor swasta lain yang 

bergabung menjadi beberapa Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan bidang kajian. 

Dokumen VA membahas penetapan bidang-bidang proritas di Hulu DAS Brantas 

yang perlu untuk dikaji bersama dengan analisis ancaman, kerentanan, dan 

risikonya. 

Dokumen VA ini juga menjadi referensi bagi pemerintah kota dan daerah 

di Malang Raya untuk menentukan target dan aksi prioritas dalam penyusunan 

RAD API-PRB. Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan dokumen VA meliputi 

10 tahapan yang diantaranya adalah: 1) Membentuk kelompok kerja; 2) Membaca 

data historis iklim dan kebencanaan; 3) Membaca proyeksi iklim; 4) Perkiraan 

dampak perubahan pada ekosistem; 5) Pemilihan bidang strategis yang perlu 

melakukan adaptasi; 6) Analisis Ancaman; 7) Analisis Ketahanan; 8) Analisis 

Risiko; 9) Sintesa ancaman dan risiko; dan 10) Pilihan adaptasi. Ke 10 tahapan 

tersebut dapat dilihat dalam skema berikut : 
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Skema 3.2 : Skema Alur Pembuatan Kajian Kerentanan di Wilayah Malang 

Raya 

 

Sumber : Laporan Kajian Kerentanan Provinsi Jawa Timur APIK Jawa Timur  

Dalam pembentukan kajian kerentanan, APIK bekerjasama dengan 

mengajak berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait iklim di Malang 

Raya yang kemudian dikelompokkan kedalam beberapa Pokja API PRB yang 

disesuaikan dengan bidang yang dikaji. Tim Pokja tersebut diantaranya adalah 

terdiri atas OPD, lembaga swadaya masyarakat, kelompok perempuan, perguruan 

tinggi lokal, sektor swasta, dan masyarakat di kabupaten/kota DAS Brantas 
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Hulu.
18

 Setelah itu, Pokja akan membaca data historis iklim & kebencanaan, dan 

proyeksi iklim. Hal ini dilakukan untuk melihat trend dan jenis kejadian bencana 

meteorologi yang sering terjadi dan membaca data proyeksi iklim lokasi target 

untuk 30 tahun kedepan yang telah disiapkan BMKG. Pengkajian ini kemudian 

akan menghasilkan prakiraan dampak iklim untuk kemudian dilihat bidang-bidang 

strategis apa saja yang perlu menjadi prioritas dan dilakukan langkah adaptasi. 

Menurut dokumen Laporan Kajian Kerentanan Hulu Brantas yang 

dikeluarkan oleh APIK, beberapa bidang prioritas di daerah Hulu Brantas 

diantaranya adalah Bidang Pertanian Holtikultura, Bidang Peternakan 

Ruminansia, Bidang Infrastruktur, dan Bidang Perkebunan.
19

 Setelah menentukan 

bidang-bidang prioritas, maka Tim Pokja API PRB akan dibagi berdasarkan 

bidang terkait. Pokja Bidang Pertanian Holtikultura dan Pokja Perkebunan diisi 

oleh gabungan dari beberapa OPD yang terdiri dari BAPPEDA, Dinas Pertanian, 

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengairan dan Irigasi, DLH, Dinas Pekerjaan 

Umum, DPPPA, BMKG, Pemerintahan Desa. Sementara untuk swasta diwakili 

oleh KUD, Bulog, LSM, KWT.
20

 

Tim Pokja bidang Peternakan berisikan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan dan beberapa OPD yang juga terdapat dalam bidang pertanian holtikultura 

dan perkebunan seperti Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan Irigasi, DLH, 

BMKG, Pemerintahan Desa. Sementara itu Tim Pokja bidang Infrastruktur 

berisikan gabungan dari OPD yang terdiri atas BAPPEDA, BPBD, DLH, Dinas 

                                                           
18

 USAID, Laporan Kajian Kerentanan Brantas Hulu. Loc. Cit. 
19

 Ibid. 
20

Materi Workshop Pembentukan Rencana Aksi Daerah Jawa Timur di Hotel Harriss Surabaya 

pada 29 Februari 2018 
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Sosial, Dinas Kesehatan, Forum API PRB, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, 

PERHUTANI, DPPPA, BPKAD, DPMD, BMKG, DISPERKIM, 

DISPENDUKCAPIL, TAGANA, Dinas Pengairan dan Irigasi. Kemudian dari 

pihak swasta dan bisnis diwakili oleh PTPN, Yayasan Pati Alam Sendang Biru, 

Sahabat Alam, dan Organisasi Nahdatul Ulama. Untuk akademisi terdiri atas 

PSK2PB Universitas Muhammadiyah Malang, Pusat Studi Kebumian Universitas 

Brawijaya, Pusat Penanggulangan Kebencanaan Universitas Radeh Ahmad.
21

 

Setelah terbagi kedalam bidang-bidang prioritas maka tim akan membuat 

analisis ancaman, kerentanan, dan risiko berdasarkan kondisi sekarang dan 30 

tahun mendatang yang dibuat berdasarkan faktor-faktor utama penyebab acaman, 

kerentanan, dan risiko. Tahap selanjutnya adalah sintesa ancaman dan risiko yang 

dilakukan dengan menggabungkan peta-peta tersebut kedalam satu peta besar 

untuk dilakukan analisis. Setelah itu untuk menentukan aksi adaptasi akan 

dilakukan diskusi pendapat dan analisis pilihan aksi adaptasi dan solusi alternatif 

untuk mengurangi risiko di setiap bidang maupun lintas bidang untuk jangka 

pendek dan jangka panjang.
22

 

 Tahap selanjutnya setelah pembuatan dokumen VA adalah penyusunan 

pilihan aksi adaptasi perubahan iklim untuk setalahnya penetapan prioritas aksi 

perubahan iklim. Kedua tahapan ini dilakukan dengan diadakannya forum diskusi 

bersama yang dikenal dengan Focus Group Discussion (FGD). Dalam 

penyusunan dan penetapan rencana aksi selain dari tim APIK dan pemerintah 

daerah, peserta forum FGD juga dihadiri oleh berbagai OPD dan beberapa 

                                                           
21

Wawancara penulis dengan perwakilan PSK2PB UMM, Ruli Inayah, 5 Mei 2018. (Dapat dilihat 

di lampiran 11) 
22

 USAID, Laporan Kajian Kerentanan Brantas Hulu. Loc. Cit. 
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perwakilan kelompok masyarakat terkait. Hal ini bertujuan untuk menjaga isi dan 

mutu RAD yang dianalisis dari berbagai sudut pandang. APIK dalam forum FGD 

disini berperan menjadi fasilitator yang membantu para peserta untuk menyatukan 

pendapat tanpa memihak suatu sisi.  

 Langkah-langkah dalam tahapan diatas juga hampir sama dengan 

pembuatan penilaian kota tangguh oleh APIK. Kota Tangguh (Resilience City) 

merupakan salah satu tujuan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan target global 

nomor 2 pada kerangka pengurangan risiko bencana SFDRR yaitu “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”.
23

. Dalam 

program ini APIK bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Malang Raya dan berbagai pemangku kepentingan terkait. USAID APIK 

Mengintegrasikan 10 nilai-nilai global yang sudah disepakati dalam UNISDR ke 

dalam API-PRB melalui penilaian kota tangguh yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pemerintah daerah baik dalam aspek regulasi maupun cara 

pembangunan daerah.
24

 

 Dalam melakukan penilaian kota tangguh di Malang Raya, terdapat 3 

tahapan yang dilakukan oleh APIK. Ketiga tahapan terebut adalah: pra penilaian, 

penilaian, dan pasca penilaian. Tahap pra penialaian dilakukan dengan tujuan 

untuk menyediakan informasi dan data pendukung untuk dilakukannya penilaian. 

Tahap kedua adalah, tahap pelaksanaan penilaian yang dilakukan dengan tujuan 
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 UNISDR, Loc Cit 
24

 USAID APIK, 2017 Loc Cit 
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untuk proses pengumpulan data untuk melihat sejauh mana 10 tujuan dan langkah 

mendasar kota tangguh menurut UNISDR sudah tercapai. Sementara itu tahap 

terakhir adalah tahap pasca penilaian yang merupakan tahap untuk sosialisasi 

proses, hasil, dan rekomendasi rencana aksi dan program-program yang tepat 

untuk dilaksanakan. Salah satu rekomendasi program dalam menanggapi risiko 

bencana di Kota Malang adalah pembuatan Kelurahan Tangguh di beberapa 

kelurahan rawan bencana di Kota Malang. Menurut Ruli Inayah selaku 

perwakilan PSK2PB UMM sejauh ini sudah terdapat 3 kelurahan tangguh di Kota 

Malang yaitu diantaranya adalah Kelurahan Polehan, Kelurahan Kota Lama, dan 

Kelurahan Bareng.
25

 

 Selain berperan dalam membantu pemerintah daerah dan kota di Malang 

Raya, APIK juga berperan dengan berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat terkait peningkatan kapasitas kesadaran masyarakat terhadap 

perubahan iklim. Di beberapa daerah di Malang Raya, APIK memberikan 

sosialisasi dan alat pendeteksi cuaca dini yang disebut Early Warning System 

(EWS) di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang 

dan di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. EWS merupakan 

serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberikan informasi akan terjadinya 

kejadian alam seperti angin kencang dan hujan deras yang menyebabkan banjir 

dan tanah longsor melalui bahasa yang mudah dicerna masyarakat seperti dalam 

bentuk sirine.
26
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Pemasangan EWS di Desa Sitiarjo Kabupaten Malang dilatarbelakangi 

oleh banjir yang sering terjadi akibat luapan Sungai Penguluran setiap hujan 

deras. Sistem kerja EWS yang dipasang di Desa Sitiarjo ini akan berbunyi ketika 

air luapan sungai menyentuh sensor yang terpasang. Sementara itu pemasangan 

EWS di Desa Sumber Brantas, Kota Batu dilatarbelakangi oleh sering terjadinya 

longsor di desa ini. Dengan dipasangnya EWS ini dapat memberikan informasi 

dini kepada warga jika akan terjadi hujan deras dan angin kencang yang akan 

berpotensi pada terjadinya tanah longsor. Pemasangan EWS di Desa Sumber 

Brantas juga merupakan bentuk kerjasama APIK dengan BPBD Kota Batu.
27

 

Dalam membantu Indonesia dalam mengelola dampak perubahan iklim, 

APIK juga membantu meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat melalui 

beberapa program dan kegiatan yang bersifat peningkatan pengetahuan terkait 

bahaya iklim. Sasaran dari program tersebut meliputi masyarakat yang berasal 

dari berbagai latar belakang mulai dari pelajar hingga masyarakat umum.  

Di tingkat pelajar salah satu bentuk kegiatan yang telah dilakukan APIK 

dalam usaha pengurangan bencana sebagai bentuk dampak perubahan iklim 

adalah program pelatihan sekolah tangguh atau School Watch pada tanggal 7 dan 

8 Agustus 2017 di SMKN 6 Malang. Pelatihan ini berupa simulasi yang 

mengajarkan peserta untuk membuat pemetaan dan analisis lokasi sekolah dan 

daerah sekitar terhadap ancaman dan risiko ketika terjadi bencana alam. Selain itu, 

kegiatan pelatihan lain dalam meningkatkan ketahanan adaptasi risiko bencana 

dikalangan anak muda diantaranya adalah pelatihan Youth Camp on Disaster Risk 
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Reduction atau Perkemahan Pengurangan Risiko Bencana Bagi Anak Muda pada 

tanggal 22 dan 23 April 2017. Bersama dengan Palang Merah Indonesia dan 

Badan Pengurangan Bencana Daerah Kota Batu, APIK mengadakan kegiatan 

pelatihan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan anak-anak di 

Kota Batu terhadap bencana alam. Melalui kegiatan yang menyenangkan dan 

bermain, anak-anak sebagai peserta perkemahan ini belajar mengetahui hal apa 

yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam. Selain itu, mereka juga dilatih 

untuk memberikan pengobatan pertolongan pertama bagi korban bencana.
28

  

Sementara untuk peningkatan pemahaman terkait dampak perubahan iklim 

di kalangan masyarakat, APIK bersama stakeholder dan pemerintah terkait 

mengadakan beberapa program dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani 

sebagai sasaran. Adapun program-program pelatihan tersebut diantaranya adalah 

Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Kabupaten Malang dan Kelompok Wanita Tani 

(KWT) di Kota Batu.  

SLI di Desa Wonokerto, Kabupaten Malang merupakan forum pelatihan 

untuk meningkatkan ketangguhan petani tebu menghadapi risiko perubahan iklim 

yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan tanaman tebu.
29

 Melalui SLI, 

petani tebu dilatih untuk memahami dan memanfaatkan informasi dan prakiraan 

iklim dan cuaca secara efektif dalam kegiatan pertanian mereka. Sedangkan forum 

KWT di Desa Sumber Brantas, Kota Batu dibentuk dengan tujuan untuk 

memberdayakan wanita di desa tersebut dalam pengingkatan pendapatan keluarga 

melalui kegiatan bercocok tanam. Dengan adanya KWT, para wanita di Desa 
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Sumber Brantas dilatih untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk 

ditanami tanaman organik yang memiliki nilai ekonomis. Disisi lain, kegiatan 

KWT juga membantu meingkatkan peranan perempuan baik di lingkungan 

keluarga maupun masyarakat.
30
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