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 PRAKATA / ix

PRAKATA

P
erubahan iklim bukan lagi suatu kemungkinan, tetapi merupakan suatu 

kenyataan pada saat ini. Suhu global tercatat meningkat pada angka yang 

belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu dan lama musim berubah. Frekuensi 

dan derasnya banjir serta angin topan yang diikuti dengan peningkatan permukaan 

air laut. Jadi, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan bagi pembuat 

kebijakan, industri, dan masyarakat sipil di abad ini, dan hal ini merupakan suatu 

pembangunan, investasi, ekonomi, serta isu sosial, yang akan memengaruhi banyak 

sektor kehidupan.

Kawasan Asia Timur akan menghadapi pukulan terberat dari dampak perubahan 

iklim. Salah satu contoh yang nyata adalah waktu dan intensitas dari kejadian topan 

di Myanmar pada bulan Mei 2008 yang mengakibatkan kematian sekitar 85.000 jiwa 

serta banyak korban yang hilang dan belum ditemukan, dengan jutaan tunawisma dan 

pengaruh terhadap produksi makanan. Belum lama ini, lagi di bulan Agustus 2008, 

hujan amat deras di Laos membawa bencana banjir yang disebabkan oleh meluapnya 

air Sungai Mekong yang mencapai titik tertinggi dalam 100 tahun, banjir di Jepang 

menyebabkan setengah juta orang harus dievakuasi, juga Angin Topan Nuri di Filipina 

serta banjir di Vietnam dan China membawa bencana kematian, pengungsi, dan 

kehilangan banyak orang.

Kerugian akibat banjir dan angin badai terlalu sering terjadi di banyak negara dan 

wilayah, terutama sekali di kota yang penduduk dan asetnya terkonsentrasi. Pusat 

perkotaan harus disiapkan dengan peralatan khusus dan sistem peringatan dini untuk 

menghadapi dampak perubahan iklim. Lebih lanjut, adanya potensi kehancuran yang 

terkait dengan bencana karena perubahan iklim di masa depan, maka penting untuk 

mengubah cara kita membangun dan mengelola kota yang bertanggung jawab atas 

emisi gas rumah kaca—GRK (greenhouse gas—GHG) sebesar 80 persen.1

Conference of the Parties—COP (Konferensi Para Pihak) ke-13 pada United Nations 

Framework Convention on Climate Change—UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja 

PBB tentang Perubahan Iklim) di Bali bulan Desember 2007 telah menegaskan 

peningkatan keinginan pemerintah kota untuk menindaklanjuti masalah dampak 

iklim. Kesepakatan perlindungan terhadap iklim dari para wali kota dan pemerintah 

daerah telah merancang dasar-dasar adaptasi dan persiapan untuk mitigasi. Hal yang 

sama, pada C40 Climate Leadership Group (Kelompok Kepemimpinan Iklim C40) dari 

kota-kota besar—mencakup Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Seoul, Shanghai, dan 

Tokyo dari Asia Timur—telah sepakat bekerja sama untuk mengurangi emisi GRK.
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Bencana alam lainnya, di luar yang disebabkan oleh iklim, juga merupakan tantangan 

yang akan dihadapi kota-kota di Asia Timur. Cincin api—yang terdiri atas 75 persen 

gunung api aktif dan dorman di dunia serta terletak di batas lempeng tektonik utama 

(sering terjadi gempa)—terbentang di sepanjang sisi timur Asia seperti halnya Asia 

Tenggara. Gempa di Sichuan China pada Mei 2008, gempa di Indonesia pada Agustus 

2008, tsunami dahsyat pada akhir tahun 2004, dan letusan gunung api dari Gunung 

Pinatubo di Filipina pada tahun 1991, semuanya mengakibatkan kehancuran ekonomi 

dan kehilangan banyak nyawa manusia.

Untuk itu, inilah saatnya bagi para pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan 

terintegrasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam lainnya 

melalui sistem manajemen bencana alam yang lebih luas.

Mr. Keshav Varma

Direktur Sektor 

Perkotaan, Air, dan Unit Manajemen Bencana

Kawasan Asia Timur dan Pasifi k

Bank Dunia
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RINGKASAN EKSEKUTIF

K
ota Berketahanan Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan 

terhadap Bencana ini dipersiapkan sebagai panduan bagi pemerintah lokal di 

Kawasan Asia Timur untuk lebih mengerti dan memahami konsep dan akibat 

dari perubahan iklim; bagaimana akibat perubahan iklim berkontribusi terhadap 

kerentanan kota; dan apa yang dilakukan pemerintah kota di Asia Timur dan di 

kota-kota lainnya dalam menjalankan program-program pembelajaran, peningkatan 

kapasitas, dan investasi modal demi pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat 

yang beketahanan. Buku Pedoman Dasar ini sesuai baik bagi pemerintah kota yang 

sedang membangun kepedulian terhadap perubahan iklim maupun bagi kota yang 

telah mengembangkan strategi dan kesiapan institusi yang tersedia untuk menghadapi 

dampak perubahan iklim. Lampiran CD-ROM memuat Profi l Kota untuk membantu 

memahami lebih detail apa yang sedang dilakukan oleh kota lainnya.

Kini telah terbukti bahwa iklim global telah berubah sebagai akibat dari emisi gas 

rumah kaca/GRK (greenhouse gas—GHG) yang berasal dari aktivitas manusia. 

Peningkatan panas yang terperangkap di atmosfer telah mengubah proses alam seperti 

halnya pola cuaca, yang pada akhirnya memengaruhi suhu, permukaan air laut, dan 

frekuensi badai. Keadaan ini berdampak terhadap kota, terutama yang terletak di daerah 

pesisir. Benua Asia telah berkali-kali mengalami banjir terbesar di seluruh dunia. Sejak 

awal abad ke-21, Asia telah mengalami kurang lebih 550 banjir yang menyengsarakan 

850 juta orang.2 Di luar Cina diperkirakan populasi perkotaan sekitar 400 juta jiwa. 

130 juta hidup di daerah pesisir pantai yang rentan terhadap kenaikan permukaan 

air laut.3 Kejadian tertinggi dari hidro-meteorologi dan bencana alam lainnya yang 

memengaruhi daerah perkotaan, merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dan 

masyarakatnya dalam mempersiapkan serta proaktif dalam mengurangi aktivitas yang 

terkait pembuangan emisi GRK (GHG) dan dalam menghadapi peningkatan frekuensi 

dan kejadian perubahan iklim yang dahsyat.

Dunia memasuki masa yang unik. Tiga pergerakan utama datang secara bersamaan: 

urbanisasi, desentralisasi, dan meningkatnya pasar modal domestik. Cara pengelolaan 

kota yang terkait pertumbuhan dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana, 

merupakan hal terpenting dalam konteks buku ini. Banyak kota di Asia Timur 

mengalami masalah cepatnya arus urbanisasi dan meningkatnya desentralisasi. Pada 

tahun 2004, 40 persen dari semen dunia dan 27 persen dari besi dunia mengalir ke 

negeri China untuk pembangunan kota-kota di negeri tersebut.4 Sebagian besar kota-



xiv / KOTA BERKETAHANAN IKLIM

kota di Asia Timur mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap peningkatan 

populasi untuk mempersiapkan mereka terhadap akibat perubahan lingkungan, 

menawarkan alternatif mitigasi terhadap tingkat emisi GRK, dan merencanakan 

proyek pengembangan modal sangatlah penting untuk kota-kota yang berdaya tahan. 

Sumber keuangan tradisional kota dari dana dan alokasi anggaran pemerintah pusat 

tidak mencukupi dan tidak efi sien. Dikarenakan meningkatnya desentralisasi dan 

populasi, sebagian besar kota-kota di Asia Timur mempunyai tanggung jawab lebih 

besar dengan sumber dana tradisional yang terbatas, namun dengan mengutamakan 

pasar modal domestik untuk membuat kota mengurangi ketergantungan terhadap 

dukungan dana pemerintah pusat. Kemudahan dana melalui pasar modal telah mulai 

dirasakan sebagai inisiatif adaptasi yang penting.

Sebagian besar pengaruh yang merugikan dari perubahan iklim kemungkinan 

besar akan menimpa daerah perkotaan tempat di mana penduduk, sumber 

daya, dan infrastruktur terkonsentrasi. “Dalam jumlah yang sesungguhnya, Asia 

merupakan episentris dari arus gelombang urbanisasi. China akan bertambah paling 

sedikit 342 juta penduduk kota pada tahun 2030….dan Indonesia bertambah sekitar 

80 juta.”5 Diperkirakan 46 juta orang hidup di kota-kota yang berisiko setiap tahun 

diterjang banjir di Kawasan Asia Timur.6 Tanggung jawab menanggapi dampak dan 

akibat perubahan iklim ada pada pemerintah kota dan masyarakatnya. Untuk itu, 

komitmen dan organisasi daerah yang kuat diperlukan dalam menghadapi perilaku dan 

perubahan teknologi guna mengurangi emisi karbon serta bencana yang mengancam. 

Aksi nyata mengurangi emisi harus segera dilakukan dan hal ini akan mengurangi 

dampak di masa depan tanpa menghilangkan inisiatif yang dibangun.

Terdapat hubungan penting antara isu-isu pembangunan berkelanjutan, dampak 

perubahan ilkim, dan manajemen risiko bencana yang dihadapi setiap kota. 

Menghadapi perubahan iklim harus diawali dengan fokus pada rencana nasional atau 

regional untuk mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global. Namun mengurangi 

emisi gas rumah kaca hanya salah satu usaha penting kota yang harus dipahami. 

Bencana hasil dari perubahan iklim yang buruk dapat menghancurkan pertumbuhan 

dalam beberapa dasawarsa melalui satu kejadian dahsyat saja. Pengelolaan daerah 

perkotaan dan pertumbuhannya serta rencana tata ruang wilayah perlu memperhatikan  

manajemen risiko bencana dan agenda perubahan iklim sebagai komponen penting 

dari pembangunan perkotaan. Perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi bencana 

di kota. Manajemen risiko bencana yang efektif merupakan komponen penting dari 

adaptasi terhadap perubahan iklim.

Perubahan iklim membutuhkan aksi bersama oleh pemerintah daerah dan instansi 

terkait untuk mengelola suatu perubahan lingkungan yang lebih baik. Kebutuhan 

untuk mempromosikan perubahan-perubahan teknologi, partisipasi masyarakat, dan 

pola pertumbuhan perkotaan sama dengan bagian penting dari perilaku penduduk 

perkotaan yang memberi andil terhadap pemanasan global dan menciptakan kerentanan 

terhadap bencana. Mengarusutamakan isu-isu tersebut menjadi sebuah kebijakan 

dan praktik-praktik mengakibatkan pelibatan sektoral yang menyeluruh ke dalam 
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perubahan iklim. Perubahan iklim dan manajemen risiko bencana membutuhkan 

kerja sama internasional dan kemitraan antarkota. Tentunya buku ini mencerminkan 

hubungan kerja sama di antara tiga badan internasional: Bank Dunia, Fasilitas Global 

untuk Pengurangan Bencana dan Pemulihan (GFDRR), dan Strategi Internasional 

PBB untuk Pengurangan Bencana (UN/ISDR). Tim berharap agar buku Pedoman 

Dasar ini dapat meningkatkan kepedulian, menyoroti praktik-praktik sukses yang bisa 

diadaptasi oleh kota-kota di Asia Timur, dan memprakarsai dialog untuk melakukan 

tindakan nyata. Bank Dunia dan instansi terkait telah siap membantu negara-negara 

klien dan kota-kotanya melalui bantuan teknis dan keuangan, seraya bergerak menuju 

pembentukan institusi, strategi, dan infrastruktur untuk menghadapi perubahan iklim 

dan bencana alam.
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Tentang Pedoman Dasar Ini
Kota Berketahanan Iklim: Pedoman Dasar Pengurangan Kerentanan terhadap 

Bencana adalah suatu alat bagi pemerintah daerah untuk digunakan secara aktif dalam 

pelatihan, peningkatan kapasitas, dan program investasi modal yang diidentifi kasi 

sebagai prioritas untuk pembangunan berkelanjutan, masyarakat yang berdaya 

tahan.

PENDEKATAN PEDOMAN DASAR

Menggunakan pendekatan jalur ganda untuk menghadapi isu-isu dampak 

perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Jalur pertama adalah untuk 

meurunkan emisi GRK melalui mitigasi (manajemen perubahan iklim) program-

program efi siensi energi, penggunaan bahan bakar nonfosil, pengendalian pemekaran 

perkotaan yang tidak teratur (urban sprawl), angkutan publik yang lebih baik, 

pendaurulangan limbah dan reklamasi air. Jalur lain mengacu pada, melalui program 

adaptasi, konsekuensi perubahan iklim serta frekuensi dan intensitas episode ekstrem 

yang ditingkatkan dan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Program-

program tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak keadaan dan bencana 

akibat perubahan iklim.

Merupakan suatu alat untuk memprakarsai dialog dengan pejabat-pejabat kota 

di Asia Timur tentang bagaimana kota-kota mereka dapat tumbuh menjadi lebih 

berdaya tahan terhadap perubahan iklim. Pedoman Dasar ini telah dipersiapkan 

untuk memberi tahu pejabat daerah tentang perubahan iklim dan untuk mengajak 

mereka dalam sebuah penilaian keadaan kota dan pendekatan pertisipatif untuk 

pengidentifi kasian dan penyelenggaraan isu-isu penting dampak perubahan iklim dan 

kemungkinan solusinya. Pedoman Dasar ini merekomendasikan sebuah kebijakan 

kelembagaan dan lingkungan yang mendukung pada tingkat negara dan nasional 

untuk memungkinkan adaptasi lokal.
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Merupakan suatu langkah motivasi yang ditujukan untuk menggerakkan 

masyarakat melalui sebuah proses yang mengarah pada tindakan dan investasi. 

Tindakan-tindakan tersebut membutuhkan sumber daya manusia, bantuan teknis, dan 

keuangan untuk investasi dalam hal adaptasi, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Pedoman 

Dasar ini memperkenalkan perubahan melalui aktivitas-aktivitas berjangka pendek 

dan panjang. Melaksanakan strategi yang diinformasikan dengan tindakan-tindakan 

jangka pendek yang kurang kompleks untuk membangun kredibilitas pemerintah 

daerah dan rasa percaya diri guna melaksanakan program-program jangka menengah–

panjang yang lebih kompleks dalam menanggapi perubahan iklim.

Menyajikan informasi dengan gaya, sifat, dan kedalaman yang dapat digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk berbagi dengan masyarakatnya. Kampanye kepedulian 

penting untuk menjelaskan dampak potensial dan menciptakan kesepakatan dalam 

hal apa yang mungkin terjadi, apa dan siapa yang akan mengalami dampaknya, serta 

apa selanjutnya yang bisa dan perlu dilakukan. Pedoman Dasar ini menegaskan bahwa 

hubungan antara perubahan iklim dan manajemen risiko bencana dapat membuat 

kelompok-kelompok masyarakat dan kegiatan relawan lebih baik. Hal ini telah terjadi 

di berbagai kota. Konsep perubahan iklim menjadi sederhana jika dijelaskan dengan 

baik, meskipun secara ilmu  sangatlah kompleks. Oleh karena itu, disarankan agar 

pemerintah daerah diorganisasikan untuk menghadapi skenario yang diproyeksikan 

dan membangun hubungan kerja sama dengan pusat keunggulan untuk meneliti 

Pandangan dari udara, kota Banda Aceh 

sebelum terkena tsunami pada tahun 2004.
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perubahan iklim dan dampaknya guna meningkatkan kapasitas untuk menentukan 

prioritas dan rencana.

Menyajikan berbagai contoh ilustratif dari praktik-praktik yang baik untuk 

mitigasi dan adaptasi yang telah diimplementasikan di kawasan perkotaan Asia 

Timur dan negara-negara lainnya. Keputusan pimpinan adalah tentang pembuatan 

dan pengujian praktik-praktik manajemen sumber daya pemerintah daerah yang baik 

untuk menciptakan dan melanjutkan komunitas yang berketahanan melalui kebijakan 

“tanpa penyesalan”–“no regrets” Strategi, rencana, dan aktivitas yang disajikan sebagai 

contoh di Bagian 05 merupakan landasan dasar bagi manajemen perkotaan yang baik, 

termasuk mempunyai otoritas untuk meningkatkan sumber daya guna melaksanakan 

prioritas keuangan kota melalui pematangan pasar modal domestik. Kebebasan 

pendanaan pemerintah daerah merupakan kunci dari daya tahan kota.

Menekankan bahwa kemampuan umum kota-kota untuk berlatih diperkuat 

oleh kemampuan kota-kota tersebut untuk saling bertukar pengalaman. Asosiasi 

pemerintah daerah merupakan perangkat kunci yang menyediakan dasar bagi kota-

kota untuk datang bersama dan bertukar pengalaman. Satu komponen penting dari 

agenda asosiasi akan mengutamakan dampak perubahan iklim dan manajemen risiko 

bencana sebagai area yang membutuhkan dan patut mendapatkan perhatian lebih 

lanjut.

 Pandangan dari udara, kerusakan kota Banda Aceh 

setelah terkena tsunami pada tahun 2004.
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PENGGUNA PEDOMAN DASAR 

Pedoman Dasar ini disusun sebagai suatu sumber pengetahuan dan proses untuk 

mengajak pejabat pemerintahan untuk aktif dalam mendidik dirinya sendiri dan rekan 

sejawatnya tentang penyebab dan pengaruh yang dihasilkan dari dampak perubahan 

iklim dan potensi bahaya. Sekali pejabat pemerintah berhasil mengidentifi kasi isu-

isu dampak potensial perubahan iklim dan manajemen potensi bahaya yang dapat 

secara langsung memengaruhi masyarakat pendukung mereka, mereka akan semakin 

baik dalam menyusun operasi pemerintah daerah serta mengembangkan dan 

mengimplementasikan tindakan yang dapat mengurangi risiko dan diadaptasikan ke 

permasalahan yang muncul. Pedoman Dasar ini dapat digunakan oleh para pemangku 

kepentingan (stakeholders) kota: pemimpin kota, masyarakat sipil, pengelola kota.

Pedoman Dasar ini bertujuan untuk membantu pengguna menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut ini:

 • Bagaimana perubahan iklim mempunyai andil terhadap kerentanan kota?

 • Apa saja ancaman-ancaman dari perubahan iklim dan peringatan potensi bahaya 

alam terhadap aktivitas dan populasi kota?

 • Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota di Asia Timur dan seluruh dunia 

untuk secara aktif ikut serta dalam program-program pembelajaran, peningkatan 

kapasitas, dan investasi modal demi pembangunan berkelanjutan, masyarakat 

yang berdaya tahan?

Pengumpulan informasi dan penilaian aktivitas kota di Pedoman Dasar ini akan 

membantu kota dalam mengidentifi kasi kerentanannya terhadap dampak potensial 

perubahan iklim dan tingkat kesiapsiagaannya terhadap perubahan iklim dan 

manajemen risiko potensi bahaya alam. Penilaian secara bertahap akan menantang 

pembuat kebijakan untuk lebih serius memikirkan sumber daya kotanya dan dampak-

dampak potensial dari bencana yang tidak diharapkan.

SUSUNAN PEDOMAN DASAR

Pengguna dapat membacanya secara berurutan dari daft ar isi atau dapat langsung 

fokus pada bagian-bagian tertentu yang menarik atau dibutuhkan saja. Pedoman Dasar 

ini dibagi menjadi enam bagian dilengkapi dengan materi-materi sumber pendukung 

yang substansial:

Bagian 01/ Memahami Dampak Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana 

adalah pendahuluan tentang perubahan iklim dan manajemen risiko bencana, hal ini 

dijelaskan sesuai dengan tujuan Pedoman Dasar.

Bagian 02/ Menjelaskan Dampak Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana. 

Konsep dan akibat-akibat dari perubahan iklim dan manajemen risiko bencana 



TENTANG BUKU INI / xxi

ditunjukkan untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap kota dan apa yang dapat 

dan harus dilakukan kota untuk menghadapinya. Pendekatan jalur ganda dijelaskan 

dengan berbagai contoh program-program mitigasi dan adaptasi yang terkait dengan 

peningkatan permukaan air laut, suhu, curah hujan, dan kejadian-kejadian luar biasa. 

Konsep ‘daya tahan’ dibahas untuk memahami kerentanan daerah perkotaan.

Bagian 03/ Latihan Penilaian: Menemukan Daerah “Hot Spot”. Pemerintah daerah 

dan para pemangku kepentingan terkait ditunjukkan dengan suatu perangkat untuk 

menilai kerentanan suatu kota. Pengidentifi kasian keunikan lingkungan terbangun 

dan karakteristik sosial, struktur organisasi, serta serangkaian kemampuan merupakan 

langkah awal bagi kota untuk menghadapi peningkatan tanggung jawab dalam proses 

desentralisasi. Untuk manajemen risiko bencana yang efektif, penilaian harus melihat 

pada struktur organisasi kota dan perangkat manajemennya untuk respons yang 

proaktif dan reaktif terhadap potensi bahaya alam. Penilaian mengarah ke penentuan 

prioritas tindakan agar kota tidak menjadi daerah “Hot Spot”. Totalitas pengetahuan 

tentang kerentanan dan kekuatan kota menjadi bagian terpenting dari Basis Informasi 

Kota dan proses perencanaan.

Bagian 04/ Pemanfaatan Informasi: Menciptakan Basis Informasi Kota. Bagian ini 

membawa para pembaca melalui tahapan menciptakan Basis Informasi Kota dengan 

seluruh sumber dayanya yang tergabung dalam satu dokumen, yaitu Buku Kerja 

Dampak Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana. Buku Kerja ini menjadi 

suatu tempat penyimpanan informasi yang selalu diperbarui setiap saat. Buku Kerja ini 

menyediakan kesempatan bagi partisipasi banyak departemen pemerintah, masyarakat 

sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok-kelompok pendukung, pihak swasta, 

dan para pemangku kepentingan lainnya. Basis Informasi Kota sangat penting untuk 

mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan mencatat perencanaan dan 

program-program untuk menangani risiko-risiko sekarang dan masa datang.

Bagian 05/ Contoh-contoh Praktik yang Baik dari Adaptasi dan Mitigasi 

menyajikan serangkaian contoh praktik yang baik dari adaptasi dan mitigasi yang 

sedang diimplementasikan di kota-kota terpilih di seluruh dunia. Praktik tersebut 

disusun berdasarkan area of concern untuk memfasilitasi pembelajaran dan diskusi. 

Setiap pengalaman kota dibahas penuh dalam CD-ROM yang disertakan bersama 

buku ini.

Bagian 06/ Kesimpulan memberikan suatu rangkuman pembahasan dalam Pedoman 

Dasar dan mempromosikan permulaan dan kelanjutan langkah-langkah untuk 

menjadi kota yang berketahanan. Pedoman Dasar ini hanya merupakan alat yang 

dapat dimanfaatkan seluruhnya atau sebagiannya secara maksimal. Setelah suatu kota 

menyelesaikan praktik-praktik yang disarankan, Pedoman Dasar ini berlanjut dengan 

menawarkan berbagai sumber yang dapat membantu dalam memandu suatu kota 

saat kota tersebut mengembangkan strategi ketahanannya untuk melawan dampak 

perubahan iklim dan risiko bencana alam.
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Anneks-anneks dan materi-materi pendukung lainnya menyediakan lebih banyak 

sumber latar belakang untuk mempelajari lebih lanjut isu-isu dan tindakan saat 

menjawab pertanyaan “Apa lagi yang ingin dan perlu saya ketahui?”

 • Lampiran A: Berbagai Program dan Organisasi Perubahan Iklim dan Potensi 

Bahaya di Seluruh Dunia 

 • Lampiran B: Sumber-sumber Bantuan Teknis dan Keuangan

 • Lamoiran C: Contoh-contoh Proyek Bank Dunia yang Relevan

 • Lampiran D: Panduan Pustaka 

 • Profi l Kota untuk Praktik yang Baik (dalam CD-ROM yang disertakan bersama 

buku ini) penuh dengan pembahasan program-program di kota-kota terpilih. 

Profi l tersebut merupakan referensi untuk melakukan tindakan identifi kasi dan 

diskusi dalam menilai “Hot Spot” dan dalam mempersiapkan Basis Informasi 

Kota. Profi l kota menunjukkan sifat lintas sektoral inisiatif kota untuk mengurangi 

emisi dan adaptasi terhadap kondisi yang berubah.
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AKRONIM DAN SINGKATAN

3C command, control, and communication (komando, kontrol, dan komunikasi)
ABI Association of British Insurers (Asosiasi Penjamin Asuransi Inggris)
ADPC Asian Disaster Preparedness Centre (Pusat Kesiapsiagaan Bencana Asia)
APEC Asian-Pasifi c Economic Cooperation (Kerja sama Ekonomi Asia Pasifi k)
ASMC ASEAN Specialized Meteorogical Centre (Pusat Meteorologi Khusus ASEAN)
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara)
BCA Building Construction Authority (Otoritas Konstruksi dan Bangunan)—

Singapura
BCPR Bureau for Crisis Response and Recovery (Biro Pencegahan Krisis dan 

Pemulihan)—UNDP
C Celsius
CCI Clinton Climate Initiative (Inisiatif Iklim Clinton)
CCSFC Central Committee for Storm and Flood Control (Komite Pusat Pengendalian 

Banjir dan Badai)—Hanoi, Vietnam
CDM Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih)—Protokol 

Kyoto
CER Certifi ed Emmision Reduction (Pengurangan Emisi Tersertifi kasi)
CERT Community Emergency Response Team (Masyarakat Tim Tanggap Darurat)—

Albuquerque, Amerika Serikat
CFCs Chlorofl uorocarbons (Klorofl uorokarbon)
CH4 Methane (Metana)
CIG Climate Impacts Group (Kelompok Dampak Iklim)—University of Washington
CIRGA Center for Initiatives and Research on Climate Adaptation (Pusat Inisiatif dan 

Penelitian Adaptasi Iklim)—Provinsi Albay, Filipina
CNCCP China National Climate Change Program (Program Perubahan Iklim Nasional 

China)
CNG Compressed Natural Gas (Gas Alam Padat)
CO Carbon Monoxide (Karbon Monoksida)
CO2   Carbon Dioxide (Karbon Dioksida)
COP Conference of the Parties (Konferensi Para Pihak)—UNFCCC
Dept. Department (Departemen)
DFID Department for International Development (Departemen Pembangunan 

Internasional)—Inggris
DRI Disaster Risk Index (Indeks Risiko Bencana)
DRM Disaster Risk Management (Manajenem Risiko Bencana)
DRR Disaster Risk Reduction (Pengurangan Risiko Bencana)
EAP East Asia and Pacifi c Region (Kawasan Asia Timur dan Pasifi k)—Bank Dunia
EASSD East Asia and the Pacifi c Region Sustainable Development Department 

(Departemen Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Asia Timur dan Pasifi k)—
Bank Dunia

EASUR East Asia and Pacifi c Region, Urban, Water, and Disaster Management Sector Unit 
(Unit Sektor Manajemen Perkotaan, Air, dan Bencana Kawasan Asia Timur dan 
Pasifi k)—Bank Dunia

ECLAC Economic Commission for Latin America and Th e Carribean (Komisi Ekonomi 
untuk Amerika Latin dan Karibia)

EDB Economic Development Board (Dewan Pembangunan Ekonomi)—Singapura
EEA European Enviroment Agency (Badan Lingkungan Eropa)
EMI Earthquakes and Megacities Initiative (Inisiatif Kota Besar dan Gempa Bumi)
EMS Emergency Management Section of the Emergency Preparedness Bureau of 

the Seattle Police Department (Seksi Manajemen Darurat, Biro Kesiapsiagaan 
Darurat, Departemen Kepolisian Seattle)
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ENSO El-Nino-Southern Oscillation (Osilasi Selatan-El-Nino)
EU European Union (Uni Eropa)
F Fahrenheit
FEMA Federal Emergency Management Agency (Badan Manajemen Darurat Federasi)
GEF Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global)
GDP Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto—PDB)
GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (Fasilitas Global untuk 

Pengurangan Bencana dan Pemulihan)
GHG Greenhouse Gas (Gas Rumah Kaca—GRK)
GIS Geographical Information System (Sistem Informasi Geografi s—SIG)
GRIP Global Risk Identifi cation Program (Program Identifi kasi Risiko Global)—UNDP
HDB Housing Development Board (Dewan Pembangunan Perumahan)—Singapura
HDI Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
IADB Inter-Amerika Development Bank (Bank Pembangunan Antar-Amerika)
ICLEI International Council for Local Environment Initiatives (Dewan Internasional 

untuk Inisiatif Lingkungan Lokal)
IEA International Energy Agency (Badan Energi Internasional)
IFRC  International Federal of Red Cross and Red Cressent Societies (Federasi 

Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah)
INCD Intergovernmental Negotiating Committee (Komite Negosiasi Antarpemerintah)
INEMAR Inventario Emissioni in Aria (Inventarisasi Emisi Aria)—Milan, Italia
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Ahli Antarnegara tentang 

Perubahan Iklim)
JBIC Japan Bank for International Cooperation (Bank Jepang untuk Kerja sama 

Internasional)
km2 square kilometer (kilometer persegi)
kton kiloton
LED  Light Emitting Diodes (Lampu Pemancar Dioda)
LEZ Low Emission Zone in cities (Zona Rendah Emisi di kota-kota, misalnya London, 

Milan)
LGA Local Government Association (Asosiasi Pemerintah Daerah)
MCDCC Makati City Disaster Coodination Council (Dewan Koordinasi Bencana Makati 

City) – Filipina
MCEPC Makati City Environment Protection Council (Dewan Perlindungan Lingkungan 

Makati City) – Filipina
MDG Millenium Development Goal (Sasaran Pembangunan Milenium)
MEWR Ministry of Environment and Water Resourses (Menteri Sumber Daya Air dan 

Lingkungan)—Singapura
MOSE Modulo Sperimentale Elettromecanico (Modul Penelitian Elektromekanik) 

Venice, Italia
MoU Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
N2O Nitrous Oxide (Nitrous Oksida)
NAPA National Adaptation Programme of Action (Program Aksi Adaptasi Nasional)
NASA National Aeronautics and Space Administration (Badan Antariksa dan Ruang 

Angkasa Nasional)—Amerika Serikat
NDMA National Disaster Management Agency (Badan Manajemen Bencana Nasional)
NDRC National Development and Reform Commission (Komisi Pembangunan dan 

Reformasi Nasional)—Singapura
NEA National Evironmental Agency (Badan Lingkungan Nasional)—Singapura
NGO Nongovernmental Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)
NH2 Ammonia (Amonia)
NMVOC Non-methane volatile organic compounds (Senyawa organik non-metana)
NOx Nitrogen Oxide (Nitogen Oksida)
NRDC National Resource Defence Council (Dewan Pertahanan Sumber Daya Nasional)
NYC New York City (Kota New York)
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NYCDEP New York City Department of Environmental Protection (Departemen 
Perlindungan Lingkungan, New York City)

O&M Operation and Management (Manajemen dan Operasi)
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Organisasi Kerja 

Sama Ekonomi dan Pembangunan)
PACD Plan of Action to Combat Desertifi cation (Rencana Aksi Melawan Desertifi kasi)
PAP People’s Action Party (Partai Gerakan Rakyat)—Singapura
PCDD/Fs Polychlorinated dibenzop-dioxin and dibenzofurans (Polikhlorin dibenzop-

dioksin dan dibenzofuran)
PDR People’s Democratic Republic (Republik Demokratis Rakyat)—Laos
PM Particulate Matter (Bahan Khusus)
PM-2.5 Particles of 2.5 micrometers (Partikel berukuran 2,5 mikrometer)
PM-10 Particles of 10 micrometers (Partikel berukuran 10 mikrometer)
PUB National Water Agency (Badan Pengairan Nasional)—Singapura
RGGI Regional Greenhouse Gas Inisiative (Inisiatif Gas Rumah Kaca Regional)
R&D Research dan Development (Penelitian dan Pengembangan—Litbang)
SCDF Singapore Civil Defense Force (Pasukan Pertahanan Sipil Singapura)
SDART Seattle Disaster Aid and Response Teams (Tim Tanggap dan Bantuan Bencana, 

Seattle)
SEDAC Socioeconomic Data and Application Center (Pusat Data dan Aplikasi 

Sosioekonomi)
SGP Singapore Green Plan (Rencana Penghijauan Singapura)
SINERGY Singapore Initiative in New Energy Technologies (Inisiatif Singapura dalam 

Teknologi Energi Baru)
SLR Sea-level Rise (Peningkatan Permukaan Air Laut)
SO2 Sulfur dioxide (Sulfur dioksida)
TMG Tokyo Metropolitan Governments (Pemerintah Metropolitan Tokyo)
TSP Total Suspended Particles (Total Kandungan Partikel)
UCLG United Cities and Local Governments (Perserikatan Pemerintah Kota dan 

Daerah)
UK United Kingdom (Negara Inggris)
UKCIP United Kingdom: Climate Impacts Program (Program Dampak Iklim, Inggris)
UN United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction (Strategi 

Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana)
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertifi cation (Konvensi PBB untuk 

Melawan Desertifi kasi)
UNCED United Nations Conference on Environm)ent and Development (Konferensi PBB 

tentang Lingkungan dan Pembangunan)
UNCOD United Nations Conference on Desertifi cation (Konferensi PBB tentang 

Desertifi kasi
UNDP United Nations Development Programme (Program Pembangunan PBB)
UNEP United Nations Environmental Programme (Program Lingkungan PBB)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka 

Kerja PBB tentang Perubahan Iklim)
US United States (Negara Serikat)
USA United States of America (Negara Amerika Serikat)
USAID United States Agency for International Development (Badan Amerika Serikat 

untuk Pembangunan Internasional)
USEPA United States Environmental Protection Agency (Badan Perlindungan 

Lingkungan Amerika Serikat)
WRI World Resource Institute (Institut Sumber Daya Dunia)
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Tujuan Bagian 01

Menjelaskan tujuan dari Pedoman Dasar.
Membahas  perubahan iklim dan keperluan untuk menghadapi dampaknya.
Menyoroti hubungan antara manajemen dampak  perubahan iklim,  manajemen risiko bencana, dan 
pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan perkotaan.

Hasil Bagian 01

Memperoleh pemahaman tentang alasan mengapa dampak  perubahan iklim memengaruhi kota.
Memahami hubungan antara dampak  perubahan iklim dan  manajemen risiko bencana dengan 
perencanaan kota.
Menggunakan informasi dan materi-materi sumber dari Pedoman Dasar sebagai perencanaan, 
pencapaian, dan inisiatif pendidikan.

P
edoman Dasar ini dimaksudkan sebagai alat dan sumber pengetahuan terapan 

bagi pemerintah daerah dan para  pemangku kepentingan (stakeholders)-nya 

untuk menghadapi isu-isu dampak  perubahan iklim dan  manajemen risiko 

bencana di kota mereka. Pedoman Dasar ini bukanlah suatu kumpulan pemikiran dan 

praktik yang sangat lengkap untuk “membuktikan” bahwa  perubahan iklim merupakan 

suatu ancaman, dan tidak menyajikan kiat-kiat untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, 

buku ini menawarkan prinsip-prinsip dan contoh-contoh praktik  bermanfaat yang 

dapat diadaptasi dengan kondisi khusus pada suatu kota.

A/ TUJUAN

Pedoman Dasar ini merupakan suatu sumber informasi untuk memprakarsai 

dialog dengan pemerintah daerah dan para  pemangku kepentingan mereka. Buku 

ini menekankan pentingnya komunikasi jangka panjang dan penjangkauan serta 

Memahami Dampak 
Perubahan Iklim dan 
Manajemen Risiko Bencana
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menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam 

kampanye kepedulian dan program-program pendidikan di sekolah dan kelompok 

masyarakat untuk menjelaskan dampak potensial  perubahan iklim; siapa dan apa 

yang akan terkena dampak tersebut; serta yang terpenting, apa yang dapat dan harus 

dilakukan terkait dengan hal ini.

Pedoman Dasar ini menawarkan contoh-contoh ilustratif dari  manajemen risiko 

bencana dan  perubahan iklim sebagai komponen penting dari pengelolaan dan 

pembangunan perkotaan. Pedoman Dasar ini menekankan ide bahwa pembangunan 

berkelanjutan di daerah perkotaan harus melibatkan pengurangan risiko bencana 

dan tindakan terkait  perubahan iklim untuk mengurangi  kerentanan. Gambar 1.1 

mengilustrasikan hubungan antara  manajemen risiko bencana,  perubahan iklim, dan 

kebijakan pembangunan. Tindakan terhadap salah satu aspek dapat memengaruhi kota 

dalam dua sisi lainnya, dan dampak yang terjadi dapat  positif atau negatif. Untuk itu, 

sangatlah penting untuk memastikan bahwa agenda pada salah satu sisi manapun tidak 

meningkatkan kerentanan pada aspek-aspek lainnya. Agenda  perubahan iklim perlu 

dilihat melalui kacamata agenda pembangunan dan harus ditanamkan dalam kebijakan 

untuk  manajemen risiko bencana. Menciptakan hubungan antara masyarakat dan 

kelompok relawan menjadi bagian penting dari  manajemen risiko bencana di banyak 

kota dan ini juga dapat mengambil peran penting dalam program- program mitigasi 

dan adaptasi kota.

Pedoman Dasar ini mengawali proses pembelajaran yang dapat dilanjutkan oleh 

pemerintah daerah terhadap  perubahan iklim, akibat potensial dari  perubahan iklim, 

serta hubungan penting antara tren perkotaan dan keuangan saat ini  dengan  perubahan 

iklim,  manajemen risiko bencana, dan  pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 1.1. / Mengintegrasikan  perubahan iklim dan  manajemen risiko 
bencana ke  dalam kebijakan pembangunan
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Gambar 1.2 / Penyumbang CO2 global terbesar

Sumber: World Bank, East Asia Environmental Monitor: Adapting to Climate Change (Washington, D.C., 2007) dan IEA, World 

Energy Outlook (Paris, Perancis, 2007) untuk energi kecuali Indonesia, menggunakan data PIE 2005; data USEPA 2005 untuk 

pertanian; Houghton, J. “Modeling Technological Change in Policy Analyses,” Energy Economics, Vol. 28, Isu 5–6, November 

2006 untuk data kehutanan; dan data USEPA untuk limbah.

B/ PENTINGNYA BERTINDAK

Saat ini terdapat bukti yang tak terbantahkan bahwa iklim global telah berubah, dan 

emisi gas rumah kaca—GRK (greenhouse gas—GHG)  antropogenik (disebabkan oleh 

aktivitas manusia) adalah yang paling patut untuk disalahkan. Asia Timur secara cepat 

menjadi penyumbang utama emisi GRK. Pada tahun 2000, diperkirakan 18,7 persen 

emisi global bersumber dari pemakaian bahan bakar fosil yang berasal dari  Kawasan 

Asia Timur. Pada tahun 2025, emisi di  China diperkirakan meningkat 118 persen.7 

Proyeksi menunjukkan meningkatnya emisi di seluruh Asia dan bagian lain belahan 

bumi (Gambar 1.3). Menurut World Resources Institute—WRI (Institut Sumber Daya 

Dunia),  China menempati peringkat kedua (dengan emisi 20 persen) di bawah Amerika 

Serikat (dengan emisi 28 persen) dalam daft ar negara-negara penyumbang emisi global 

terbesar tahun 2007.8 Sumber sektoral gas rumah kaca sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 1.2 adalah berasal dari energi, pertanian, kehutanan, dan limbah.

 Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menyatakan bahwa terdapat 

peningkatan intensitas dan frekuensi  bencana alam sehingga  perubahan iklim akan 

membuat keadaan semakin memburuk. Selama periode 1994–1998, dilaporkan rata-

Asia Timur secara 

cepat menjadi 

penyumbang 

utama emisi GRK.

Asia Timur secara 

cepat menjadi 

penyumbang 

utama emisi GRK.
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Gambar 1.3 / Emisi di berbagai belahan bumi

Sumber: Energy Information Administration (www.eia.doe.gov, 2007) untuk sejarah emisi; dan IEA, World Energy Outlook 

(Paris, Perancis, 2007) untuk proyeksi emisi.

rata terjadi 428  bencana alam per tahun. Angka ini meningkat menjadi 707 kejadian 

per tahun pada periode 1999–2003 dengan peningkatan tertinggi di negara-negara 

yang sedang berkembang di mana terjadi kerusakan yang meningkat sebanyak 142 

persen.9

Pedoman Dasar ini membahas pendekatan untuk menghadapi isu dampak perubahan 

lingkungan dan  manajemen risiko bencana yang dapat dilakukan dengan dua cara 

pada masyarakat yang berketahanan. Cara pertama adalah memberi informasi 

kepada pejabat pemerintah daerah tentang kebutuhan untuk menurunkan emisi 

karbon. Cara ini digambarkan dengan praktik yang baik dari kota-kota yang 

telah mengimplementasikan  program-program mitigasi seperti efi siensi energi, 

menggunakan bahan bakar nonfosil, mengendalikan pemekaran kota, memperbaiki 

transportasi umum, daur ulang sampah/limbah, dan reklamasi air. Cara lainnya 

ditujukan untuk menghadapi akibat-akibat  perubahan iklim serta frekuensi dan 

intensitas  episode-episode ekstrem yang ditingkatkan dan  bencana lain yang terkait 

perubahan iklim. Langkah adaptif dibahas untuk bersiap dan mengendalikan keadaan 

dan  bencana yang akan diperburuk oleh perubahan iklim. Masyarakat berketahanan 

adalah masyarakat yang mengelola basis informasi di masa kini untuk memahami 

bahaya alam potensial, dan juga mempunyai informasi yang baik mengenai persiapan 
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dan implementasi rencana-rencana untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perbaikan 

di masa mendatang. Masyarakat berketahanan juga mengumpulkan dan menyimpan 

sumber pendanaan yang dibutuhkan dari berbagai sumber, termasuk pasar modal 

nasional untuk inisiatif mitigasi dan adaptasi  perubahan iklim, seperti halnya untuk 

menanggapi dan membangun kembali keadaan setelah tertimpa  bencana alam, gempa 

bumi, banjir, dan badai yang endemis bagi  Kawasan Asia Timur.

Melalui kegiatan penilaian sendiri dan kegiatan berpartisipasi, Pedoman Dasar 

ini memfasilitasi pemerintah kota dan para pemangku kepentingannya dalam 

mengidentifi kasi aset dan kewajiban serta bagaimana pengaruh  perubahan iklim 

terhadap aset dan kewajiban tersebut.

Pedoman Dasar ini mempromosikan gagasan tentang adaptasi, kesiapan, dan mitigasi 

melalui tindakan dan program investasi sebagai bentuk manajemen kota yang baik  

untuk komunitas berketahanan. Keberhasilan pelaksanaan gagasan menghadapi 

dampak  perubahan iklim dan  bencana alam akan membutuhkan  sumber daya 

manusia, sumber daya teknis dan keuangan. Pedoman Dasar ini akan memandu 

pengguna melalui tindakan penilaian kota dan partisipasi sebagai upaya untuk 

mengonsolidasi  Basis Informasi Kota dan meninjau lembaga pemerintah daerah. 

Profi l Kota menunjukkan keberhasilan pendekatan untuk membangun keahlian dan 

tim daerah setempat. Insentif yang ditunjukkan sebagai praktik yang baik  merupakan 

sesuatu yang bermanfaat untuk mengikutsertakan sektor swasta dan masyarakat sipil 

dalam hal perubahan perilaku dan teknologi. Penting untuk diperhatikan bahwa 

defi nisi infrastruktur kota harus diperluas dari sekadar pelayanan dasar menjadi 

penyertaan investasi terhadap dampak  perubahan iklim dan manajemen potensi 

bahaya untuk ketahanan lingkungan terbangun.

C/ MEMBANGUN KOTA MASA DEPAN YANG 
BERKETAHANAN

Dunia perkotaan berada pada masa yang unik saat ini, khususnya di  Kawasan Asia 

Timur. Tiga pergerakan (sosial, politik, dan keuangan) datang beriringan sehingga 

memengaruhi bentuk kota-kota di masa depan. Tiga pergerakan tersebut adalah 

 urbanisasi,  desentralisasi, dan  pembangunan pasar modal domestik. Bagaimana suatu 

kota disusun untuk mengelola pertumbuhan dan kerentanannya adalah suatu hal 

yang penting. Akses suatu kota ke pasar modal domestik membuka kesempatan untuk 

mengurangi ketergantungan pada dana bantuan, subsidi, dan alokasi pemerintah 

nasional yang tidak pasti dan atau yang bermotif politis. Kota mengimplementasikan 

prioritas-prioritas yang telah mereka tentukan dengan program pengembangan modal 

melalui aliran  sumber daya yang telah dianggarkan.

Perubahan iklim akan memengaruhi pola tata ruang, pertumbuhan, dan perkembangan 

kota di masa depan. Populasi dunia bergerak ke kota; setengah dari populasi global 

ada di perkotaan. Pada tahun 2030 sedikitnya 61 persen populasi dunia akan tinggal 

di kota. Kota dari dunia yang sedang berkembang akan menyerap 95 persen dari 

seluruh pertumbuhan perkotaan dan akan menjadi kediaman bagi hampir 4 miliar 

penduduk, atau 80 persen dari populasi perkotaan dunia. Sebelumnya kemiskinan 
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tersebar di pedesaan, tetapi sekarang terkonsentrasi di daerah pinggiran perkotaan dan 

permukiman liar. Asia didiami oleh lebih dari satu setengah populasi penduduk miskin 

dunia (581 juta).10  Pada tahun 2015, 12 dari 15 kota terbesar di dunia akan ada di 

negara-negara yang sedang berkembang, dan 4 dari kota tersebut akan ada di Asia.

Konsentrasi populasi di perkotaan meningkatkan peluang penduduk dan juga 

kerentanannya terhadap bahaya alam, konfl ik masyarakat, dan dampak  perubahan 

iklim. Di Asia Timur terdapat lebih dari 30 kota-kota megapolitan (dengan populasi 

lebih dari 5 juta penduduk). Peta di Gambar 1.4 menunjukkan bahwa sebagian 

besar kota-kota megapolitan merupakan wilayah yang rentan terhadap  perubahan 

iklim (kota-kota pesisir) dan mempunyai risiko bencana yang tinggi, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.5. Peta di Gambar 1.5 menunjukkan bahwa  bencana alam 

seismik dan klimatis tampaknya sebagian besar terjadi di Asia. Zona risiko yang lebih 

tinggi ditandai dengan warna merah untuk kejadian seismik (bencana yang berkaitan 

dengan gempa bumi) dan warna biru untuk kejadian klimatis (bencana yang berkaitan 

dengan iklim). 

Kerentanan terhadap bencana akibat iklim terus meningkat tidak hanya dari banjir 

karena curah hujan yang tinggi dan gelombang badai, tanah longsor, kekeringan, 

intrusi air asin (laut), dan angin topan, tetapi juga disebabkan oleh gempa bumi dan 

Sumber: Gill, I. dan H. Kharas, An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth (Washington, D.C.: 

World Bank, 2007). 

Gambar 1.4 / Kota-kota megapolitan di Asia Timur
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Gambar 1.5/ Ancaman: Seismik dan Iklim

Sumber: Peta didapat dari Offi  ce for the Coordination of Humanitarian Aff airs—OCHA PBB, Kantor 

Wilayah Asia dan Pasifi k (OCHA ROAP), http://ochaonline.un.org/  

potensi bahaya serupa, khususnya pada tempat dengan infrastruktur yang pengelolaan 

dan kualitasnya buruk, rendahnya kualitas bangunan, dan rendahnya ketahanan 

masyarakat yang juga turut berpengaruh. Contohnya, dari 10 kota terpadat di dunia, 

 Tokyo/Yokohama,  Seoul/Inchen,  Osaka/Kobe/Kyoto,  Metro Manila, dan  Jakarta, yang 

seluruhnya berlokasi di Asia Timur, mempunyai potensi bahaya gempa dari tingkat 

sedang sampai tinggi.11 Kemiripan kota-kota tersebut adalah sebagian besar terletak di 

daerah pesisir dan mudah tertimpa serangan gelombang badai dan  tsunami. Kota-kota 

yang berketahanan terhadap bencana perlu mengembangkan rencana, terutama yang 

terkait dengan  perubahan iklim—pilihan tempat tinggal baru yang tidak terletak di 

lahan yang rawan banjir dan mempunyai kemiringan yang curam, dengan kepadatan 

yang terkendali.

Jika rata-rata kepadatan terus menurun, menggandakan perkembangan populasi 

perkotaan dunia pada tahun 2030 akan mengakibatkan peningkatan tiga kali lipat 

terhadap wilayah pembangunan. Asia diproyeksikan akan mengalami peningkatan 

terbesar selama beberapa tahun ini (Gambar 1.6). Sementara peningkatan ini secara 

alami merupakan akibat pertumbuhan populasi perkotaan, pemanfaatan lahan dan 

kebijakan perencanaan yang tidak efi sien menjadi hal yang patut dipersalahkan atas 

terjadinya pemekaran kota. Lebih lanjut, kurangnya integrasi pemanfaatan lahan 

dan kebijakan transportasi sering kali tidak memungkinkan berkembangnya kota 

menjadi lebih ringkas dan efi sien dengan titik-titik lokasi yang sangat padat yang dapat 

mendukung pilihan angkutan umum dan pengelompokan pembangunan perumahan, 

Kurangnya 

integrasi 

pemanfaatan lahan 

dan kebijakan 

transportasi 

sering kali  tidak 

memungkinkan 

perkembangan kota 

yang ringkas dan 

efi sien. 
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Catatan: garis pembatas dan nama-nama yang ditunjukkan dan arah yang digunakan di peta tidak mengimplikasikan persetujuan atau dukungan 
resmi dari PBB.
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Gambar 1.6 / Proyeksi pembangunan perumahan berdasarkan wilayah

Sumber: Angel, S., S.C. Sheppard, dan D.L. Civco,Th e Dynamics of Global Urban Expansion 

(Washington, D.C,: World Bank, 2005). 

jasa perniagaan, serta pusat  kerja yang efi sien. Hal ini akan menciptakan emisi yang 

rendah, pembangunan intensif yang rendah energi, dan terjangkaunya tempat tinggal 

dan pelayanan jika terjadi keadaan darurat. 

Apa yang dapat dilakukan kota dalam hal pemanasan suhu, peningkatan permukaan air 

laut, dan frekuensi badai yang lebih sering? Kota-kota mengalami berbagai konsekuensi 

tersebut disebabkan oleh meningkatnya derajat panas yang teperangkap di atmosfer 

yang akhirnya mengubah pola cuaca. Bila perubahan-perubahan keadaan tersebut 

secara umum saja sudah berakibat serius, dampak utama dari  perubahan iklim akan 

dirasakan karena terjadinya cuaca yang ekstrem dan konsekuensi risiko  bencana alam. 

Untuk Asia Timur hal ini berarti frekuensi dan intensitas kejadian banjir, gelombang 

badai, dan angin topan menjadi lebih sering.12

Desentralisasi,  suatu proses yang sedang berlangsung di Asia Timur, menggambarkan 

suatu perubahan besar dalam pengelolaan kota. Pemerintah daerah sekarang diserahi 

tanggung jawab untuk mengelola dirinya sendiri seperti halnya mereka bertahan demi 

otoritas yang diperlukan untuk melakukannya dengan cara yang baik. Akses ke pasar 

modal domestik dapat membuat perbedaan dalam memerintah kota. Menempatkan 

dampak  perubahan iklim dalam rencana pembangunan kota membutuhkan modal, 

dan pasar modal domestik menyediakan kesempatan menarik untuk berbagai  sumber 

daya demi program berkelanjutan guna mengurangi dampak  perubahan iklim.
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Proyeksi perubahan dalam fenomena 
iklim ekstrem dan kemungkinannya

Akibat-akibat dari  perubahan iklim

Siang dan malam yang hangat dengan 
sedikit hari yang dingin, lebih sering 
malam dan siang yang panas 

(lebih mungkin terjadi)

Efek pemanasan pulau
Kebutuhan suhu dingin yang meningkat
Kualitas udara kota yang menurun
Pengaruh terhadap pariwisata musim dingin
Permintaan energi untuk pemanasan yang berkurang (keuntungan sesaat namun 
bukan untuk Asia Timur)
Gangguan transportasi karena adanya salju, es yang berkurang (keuntungan 
sesaat, namun bukan untuk Asia Timur)

Musim panas/gelombang panas.

Frekuensi meningkat hampir di 
seluruh area

(sangat mungkin terjadi)

Permintaan air yang meningkat
Masalah kualitas air
Kematian akibat panas yang meningkat, khususnya bagi kaum manula, penyakit 
kronis, dan kaum muda dan kaum yang terisolasi sosial
Pengurangan kualitas hidup penduduk di daerah panas tanpa perumahan yang 
memadai

Hujan deras. Frekuensi meningkat 
hampir di seluruh area

(kemungkinan terjadi)

Pengaruh yang merugikan pada kualitas air tanah dan air permukaan
Pencemaran pasokan air 
Risiko kematian, luka, serta infeksi penyakit pernapasan dan penyakit kulit yang 
meningkat
Gangguan pada tempat tinggal, perniagaan, transportasi, dan masyarakat karena 
adanya banjir
Perpindahan penduduk secara besar-besaran
Tekanan pada infrastruktur perkotaan dan pedesaan
Kehilangan harta benda
Kebutuhan air berkurang (keuntungan jangka pendek)

Intensitas aktivitas badai tropis 
siklon meningkat

(kemungkinan terjadi)

Aliran listrik terputus
Migrasi menuju daerah perkotaan lebih tinggi
Gangguan terhadap pasokan air untuk umum
Risiko kematian, luka, penyakit yang meningkat yang disebabkan oleh krisis 
pangan dan air; penyakit stres pascatrauma
Gangguan karena banjir dan angin kencang
Penarikan kembali asuransi risiko 
Potensi terjadi perpindahan penduduk (migrasi)
Kehilangan harta benda

Meningkatnya kejadian naiknya 
permukaan air laut (tidak termasuk 
 tsunami)

(kemungkinan terjadi)

Ketersediaan air tawar karena intrusi air asin (laut) yang berkurang
Risiko kematian yang meningkat dan luka akibat tenggelam dalam banjir dan 
pengaruh kesehatan yang terkait migrasi
Kehilangan harta benda dan mata pencaharian
Erosi permanen dan terendamnya lahan
Biaya perlindungan pesisir vs biaya relokasi lahan darat
Potensi perpindahan populasi dan infrastruktur

Tabel 1.1 / Kemungkinan dampak  perubahan iklim ekstrem yang terkait dengan daerah perkotaan 
(sebagian besar yang merugikan  Kawasan Asia Timur)

Sumber: IPCC, Synthesis Report Summary for Policymakers, Penilaian Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian 

Ketiga IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).
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D/ MENGARUSUTAMAKAN KEBIJAKAN DAN PRAKTIK 
BAGI DAMPAK LOKAL

Pendekatan untuk menghadapi  perubahan iklim berfokus pada rencana nasional 

atau regional untuk mengurangi kontribusi terhadap  pemanasan global. Kebanyakan 

pendekatan ini diimplementasikan di daerah perkotaan. Namun demikian, dampak 

 perubahan iklim dan potensi bahaya menantang  ketahanan kota (Tabel 1.1) serta 

keberadaan mereka, tata kelola perkotaan, dan isu-isu manajemen.

Dukungan kebijakan kelembagaan dan lingkungan pada tingkat negara dan nasional 

dapat memungkinkan adaptasi lokal.  Mengarusutamakan isu-isu tersebut ke dalam 

kebijakan dan praktiknya menyebabkan perubahan iklim disertakan secara menyeluruh 

(holistik) daripada sektoral. Tindakan lintas-sektor Kota merupakan pendekatan 

penting untuk menghadapi  perubahan iklim dan manajemen bencana. Dalam hal 

ini,  pengarusutamaan mengimplikasikan integrasi kepedulian atas dampak  perubahan 

iklim di masa depan ke dalam rencana dan kebijakan negara-negara berkembang di 

masa kini dan di masa depan, seperti yang dilakukan organisasi multilateral. Pada 

tingkat nasional dan regional, pengarusutamaan menggeser tanggung jawab untuk 

mengimplementasikan strategi tanggap-perubahan dari satu kementerian atau lembaga 

yang berurusan dengan  perubahan iklim (seperti halnya departemen lingkungan) 

menjadi tanggung jawab seluruh sektor pemerintahan, masyarakat sipil, kaum 

akademisi, dan sektor swasta13. Demikian halnya, pengarusutamaan mensyaratkan 
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bahwa pembagian tanggung jawab antara kesatuan yang berbeda dan terpisah dari 

Kantor Berkelanjutan dan Kantor Manajemen Bencana harus diintegrasikan untuk 

membuat strategi yang lebih komprehensif dengan tujuan mengurangi emisi karbon 

dan menciptakan respons yang efektif terhadap bencana dan akibat-akibat dari 

perubahan iklim.

Pemerintah daerah harus lebih terinformasikan untuk berhadapan dengan dampak 

potensial  perubahan iklim. Penyetaraan kepentingan akan menjadi kebutuhan untuk 

mempromosikan perubahan-perubahan dalam hal teknologi, partisipasi warga, dan 

pola pertumbuhan kota yang semuanya merupakan bagian penting dari perilaku 

populasi kota yang berkontribusi terhadap  pemanasan global dan menciptakan 

 kerentanan terhadap bencana.

E/ RISIKO DARI TIDAK BERTINDAK

Sebagaimana dicontohkan pada Profi l Kota, kepemimpinan proaktif dalam menghadapi 

 perubahan iklim yang memengaruhi mitigasi, dan adaptasi merupakan suatu latihan 

dalam praktik manajemen  sumber daya pemerintah daerah yang baik. Kepemimpinan 

di  Seattle (King County, Washington, Amerika Serikat), Singapura, Tokyo, dan kota-

kota besar lainnya, yang berhadapan dengan dampak potensial  perubahan iklim, 

menyimpulkan sikap mereka tentang ketidakpastian masa depan sebagai suatu 

kebijakan “tanpa penyesalan”. Kebijakan dan tindakan tanpa penyesalan tersebut 

merupakan sesuatu yang masuk akal untuk dilakukan terlepas dari bisa atau tidaknya 

konsekuensi dari  perubahan iklim berubah seperti yang diproyeksikan. Kerja keras 

ini mengabaikan ketidakpastian yang disebabkan oleh proyeksi  perubahan iklim dan 

prediksi yang dibuat oleh dukungan strategi-strategi adaptasi dan mitigasi bersamaan 

dengan pembangunan respons kapasitas potensi bahaya spesifi k. Strategi, rencana, dan 

berbagai tindakan adalah tonggak untuk perencanaan yang baik.

Kekhawatiran akan perubahan kekuatan bahan bakar terhadap gagasan  perubahan 

iklim dan tindakan penanganannya, khususnya terjadi di dunia industrialisasi. 

Pencegahan pengurangan standar kehidupan sering kali merupakan pembenaran atas 

ketiadaan tindakan. Seperti halnya menolak kenyataan bahwa tidak adanya tindakan 

terhadap potensi dampak  perubahan iklim, maka standar kehidupan akan mengalami 

konsekuensi yang jauh lebih buruk. Apa yang akan terjadi pada sumber daya alam jika 

kita tidak berbuat lebih dengan mengurangi, atau setidaknya membuat perbedaan, 

terutama pada sumber daya air? Bagaimana kita mengatasi peningkatan kebutuhan 

energi jika kita tidak memperbanyak  sumber daya yang berasal dari selain bahan bakar 

fosil? Hal-hal tersebut hanya sebagian kecil risiko sebagai standar kehidupan yang telah 

dijalani oleh negara-negara industri dan yang dapat segera diadopsi oleh negara-negara 

berkembang.

Dampak  perubahan iklim dan akibat-akibatnya dapat menghapus pencapaian 

pembangunan dan secara signifi kan menurunkan standar kehidupan masyarakat. 

Topan badai yang meluluhlantakan  Myanmar memengaruhi kehidupan lebih dari 

2,4 juta penduduk dan menyebabkan kerusakan yang bernilai miliaran dolar. Pada 
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tahun 1990,  bencana alam  di negara-negara berkembang telah membunuh  penduduk   

sebesar hampir tujuh kali lipat bila dibandingkan di negara-negara industri.14

 Produk domestik bruto—PDB (gross domestic product—GDP) akan dipengaruhi oleh 

dampak  perubahan iklim dalam hal keamanan pasokan air, dengan meningkatnya 

kompetisi untuk mendapatkannya di kalangan pengguna air di perkotaan, termasuk 

pasokan air domestik serta penggunaan dari industri dan komersial. PDB juga 

dipengaruhi oleh kebijakan makro dalam penggunaan sumber daya air untuk pertanian 

dan irigasi pedesaan. Distribusi air yang tidak diatur untuk pertanian di daerah-

daerah yang berdekatan semakin berlebihan dan memaksa  Delhi, India, mengalami 

kekurangan cadangan air. Sungai Yamuna yang bebas mengalir yang memasok 

kota Delhi telah berkurang alirannya menjadi lebih lambat dan berlumpur.  Sungai 

Mekong menyediakan air untuk enam negara yang dilalui alirannya— Kamboja,  China, 

 Myanmar,  Republik Demokratik Rakyat Laos,  Th ailand, dan  Vietnam. Peningkatan 

suhu di wilayah ini akan meningkatkan penguapan dan transpirasi sebesar 10–15 

persen, memengaruhi pasokan air  Sungai Mekong untuk kota-kota dan daerah yang 

bergantung padanya.
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Menjelaskan Dampak 
Perubahan Iklim dan 
Manajemen Risiko Bencana

Tujuan Bagian 02

 Memahami isu- isu dan parameter perubahan iklim, manajemen risiko bencana, serta akibat-akibat 
potensial global yang terjadi dan dampak yang memengaruhi Kawasan Asia Timur berikut kota-
kota yang ada di dalamnya.

Hasil Bagian 02

 Mengembangkan pemahaman tentang konsep perubahan iklim dan dampaknya untuk pelatihan di 
masa mendatang.  
 Mempelajari sedikit “bagian yang baik dari perubahan iklim” secara jelas untuk pelatihan dan 
pencapaian,
 Memahami bagaimana hubungan antara perubahan iklim dan episode ekstrem.

Bagian ini memperkenalkan konsep, karakteristik, isu-isu, dan dampak potensial dari 

perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Dampak potensial perubahan iklim 

pada alam bersifat futuristis; berdasarkan pada model skenario, dampak perubahan 

iklim berkaitan langsung dengan manajemen risiko bencana. Disajikan sebagai alat 

Pedoman Dasar untuk mengaitkan berbagai akibat dengan berbagai sektor, Gambar 

2.1 mengajak Anda untuk membuat kaitan antara dan di antara elemen-elemen yang 

berbeda guna menciptakan hubungan yang inovatif untuk menstimulasi diskusi dan 

investigasi atas isu-isu yang mungkin belum diperhatikan/dipertimbangkan.

 Intergovernmental Panel on Climate Change—IPCC ( Panel Ahli Antarpemerintah 

tentang Perubahan Iklim) menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah 

kaca—GRK (greenhouse gas—GHG) dan pemanasan sistem iklim telah terjadi, dan 

bahwa penundaan pengurangan emisi GRK secara signifi kan membatasi kesempatan 

untuk mencapai tingkat stabilisasi yang lebih rendah. Penundaan ini tampaknya 

meningkatkan beberapa risiko dampak perubahan iklim yang lebih besar. IPCC telah 

mengembangkan skenario global tingkat rendah, sedang, dan ekstrem untuk keadaan 

iklim potensial guna membantu memandu perencanaan di masa mendatang.
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Gambar 2.1 / Kaitan berbagai akibat dan berbagai sektor dengan dampak potensial 
dan pilihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
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Perubahan iklim yang cepat, yang disebabkan oleh terbentuknya GRK di atmosfer, 

akan mengakibatkan  ekosistem menjadi rentan serta akan memengaruhi kehidupan 

dan mata pencaharian karena  naiknya permukaan air laut; meningkatnya intensitas 

badai, angin puting beliung, kekeringan, dan banjir; frekuensi gelombang panas dan 

dingin yang lebih sering; cepatnya penyebaran wabah penyakit yang berhubungan 

dengan pernapasan, vektor, dan penyakit yang menyebar melalui air; perpindahan 

populasi yang lebih besar; serta lebih banyak konfl ik karena langkanya sumber daya.15 

Perubahan iklim merupakan ancaman khusus bagi negara-negara dengan konsentrasi 

penduduk yang padat serta daerah yang aktivitas ekonominya rapuh dan rentan, seperti 

halnya daerah pesisir pantai, daerah delta, dan daerah dataran rendah (low-lying).16

Implikasi utama perubahan iklim dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berbeda 

namun saling berkaitan:

 • Lingkungan. Perubahan-perubahan di sistem pesisir dan laut, tutupan hutan, 

serta kenanekaragaman hayati;



 BAGIAN 02 MENJELASKAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA / 17

 • Ekonomi. Ancaman terhadap ketersediaan air, dampak terhadap pertanian dan 

perikanan, gangguan kepariwisataan, dan menurunnya keamanan energi—yang 

semuanya ini dapat berdampak negatif terhadap produk domestik bruto (PDB); 

dan

 • Sosial. Perpindahan populasi, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya 

masalah kesehatan.

Dampak perubahan iklim di setiap kategori akan dimanifestasikan dalam bentuk 

bencana yang lebih sering dan hebat. Wabah, banjir, kekeringan, dan bencana 

meteorologi lainnya, diperkirakan lebih sering terjadi. Dampak ekonomi dan sosial 

dari perubahan iklim diperkirakan secara nyata dapat menurunkan ketahanan kota 

dan/atau kemampuan kota untuk merespons kejadian gempa bumi dan kejadian 

yang menghancurkan lainnya. Manajemen perubahan iklim tidak bisa terlepas dari 

penguatan kemampuan manajemen risiko bencana di kota.

Perubahan iklim global mempunyai implikasi bagi  Kawasan Asia Timur dan Pasifi k, 

yang sudah rentan terhadap dampak bencana alam dan episode iklim yang ekstrem. 

Kawasan tersebut mempunyai risiko tinggi terhadap gempa bumi, gunung berapi, dan 

tsunami. Gempa bumi baru-baru ini, termasuk gempa bumi  Wenchuan yang melanda 

China pada bulan Mei 2008, menunjukkan kehancuran yang dapat disebabkan oleh 

bencana alam. Hal ini penting khususnya untuk menunjukkan betapa rentan sekolah-

sekolah terhadap bencana di  Kawasan Asia Timur dan Pasifi k. Akibat gempa bumi 

di provinsi  Sichuan, China, yang terjadi pada 12 Mei 2008, ribuan siswa tertimpa 

reruntuhan sekolah yang rusak akibat konstruksi yang buruk. Dalam skala global, 

 Kawasan Asia Timur dan Pasifi k tampaknya menjadi kawasan akan terkena dampak 

paling berat karena  naiknya permukaan air laut. Diproyeksikan bahwa 1 meter 

kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan hilangnya 2 persen PDB dan 

hilangnya 1 persen lahan pertanian. Kenaikan yang lebih tinggi akan berdampak lebih 

signifi kan terhadap daerah perkotaan dan lahan basah. Vietnam, China, Myanmar, 

dan Th ailand diperkirakan menjadi daerah yang paling terpengaruh oleh kenaikan 

permukaan air laut.17 Jadi, di  Kawasan Asia Timur dan Pasifi k, perubahan iklim dapat 

merusak perkembangan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi 

kemiskinan serta dapat menambah kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, intensitas dan 

frekuensi dari episode ekstrem tersebut diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan 

perkiraan tersebut, saat ini ada kebutuhan untuk mengembangkan respons mitigasi 

dan adaptasi yang sesuai, termasuk penyesuaian ulang kelayakan bangunan yang ada, 

terutama gedung-gedung umum dan sekolah-sekolah.

Di  Kawasan Asia Timur dan Pasifi k, populasi perkotaan diproyeksikan mendekati dua 

kali lipat antara tahun 2000 dan 2030, dari 665 juta menjadi 1,2 miliar jiwa. Kota-kota 

di Asia Timur dan Pasifi k dilaporkan mempunyai persentase tinggi dalam aktivitas 

ekonomi, sehingga perubahan iklim mempunyai dampak dramatis dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi.18 PDB per kapita dari  Ho Chi Minh City lebih dari tiga kali rata-

rata nasional Vietnam; PDB per kapita  Shanghai lima kali rata-rata nasional China; 

pendapatan di kota Jakarta, Seoul, dan Bangkok sedikitnya 80 persen lebih tinggi dari 
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daerah-daerah di sekitarnya. Memastikan bahwa kota-kota di  Kawasan Asia Timur 

dan Pasifi k melanjutkan untuk menggerakkan pertumbuhan secara berkelanjutan 

merupakan dasar bagi pembangunan yang terus-menerus dan pemberantasan 

kemiskinan di kawasan ini.

Oleh karena kota-kota tersebut bersaing di tingkat global untuk menarik sumber 

daya sektor swasta, persoalan-persoalan seperti pertumbuhan perkampungan miskin, 

keamanan fi sik, serta keterbukaan dan kerentanan terhadap potensi bahaya dapat 

memengaruhi keputusan investasi. Persoalan-persoalan ini harus dituangkan dalam 

strategi supaya kota-kota dapat mempertahankan laju pertumbuhan dan peluang 

investasi serta kemampuan untuk melanjutkan usaha-usaha dalam menurunkan 

angka kemiskinan. Strategi penting tentang adaptasi bagi pemerintah daerah adalah 

untuk menyediakan pilihan tempat tinggal baru bagi kaum miskin guna menghindari 

keberadaan perkampungan di daerah pinggiran dan terbentuknya daerah kumuh yang 

baru.

Telah terbukti bahwa baik mitigasi maupun adaptasi saja tidak mampu menahan 

dampak perubahan iklim. Akan tetapi, cara-cara tersebut dapat saling melengkapi 

satu sama lain dan bersama-sama digunakan untuk menghadapi sebagian risiko dari 

perubahan iklim. Adaptasi penting untuk jangka pendek maupun jangka panjang 

dalam menghadapi dampak yang dihasilkan dari pemanasan yang dapat terjadi bahkan 

untuk skenario stabilisasi karbon yang dinilai IPCC paling rendah sekalipun. Memang 

terdapat banyak hambatan, batasan, dan biaya, namun hal tersebut belum sepenuhnya 

dipahami. Jangka waktu di mana keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat ditangani 

akan bervariasi antara sektor dan wilayah. Dalam jangka panjang, perubahan iklim 

tanpa mitigasi kemungkinan akan melampaui kapasitas sistem manusia dan alam 

untuk beradaptasi. Tindakan mitigasi lebih awal akan mengurangi perubahan iklim 

dan kebutuhan-kebutuhan adaptasi yang terkait.

A/ APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MITIGASI 
(MANAJEMEN PERUBAHAN IKLIM)?

Emisi GRK global telah meningkat 70 persen antara tahun 1970 dan 2004. Mitigasi 

mencoba untuk memperlambat proses perubahan iklim global dengan cara 

menurunkan tingkat GRK di atmosfer. Dengan adanya kebijakan mitigasi perubahan 

iklim dan praktik-praktik pembangunan berkelanjutan yang terkait, maka emisi GRK 

global akan terus bertambah pesat di beberapa dekade mendatang.

Pengurangan produksi GRK dapat menghasilkan perbaikan lingkungan regional dan 

dapat berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik serta 

efi siensi ekonomi dalam rumah tangga dan bisnis. Beberapa penelitian menunjukkan 

adanya bukti dampak ekonomi yang positif dari mitigasi emisi GRK global pada 

beberapa dekade mendatang yang dapat menghentikan proyeksi pertumbuhan emisi 

global atau mengurangi emisi di bawah tingkat saat ini.19 Gambar 2.2 menunjukkan 

hubungan antara  peningkatan suhu permukaan bumi dan biaya perubahan iklim. 

Mitigasi mengurangi emisi GRK dan sejalan dengan waktu mengurangi peningkatan 
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suhu rata-rata permukaan bumi. Pada gilirannya penyesuaian tersebut mengurangi 

biaya perubahan iklim.

Tidak ada satu pun teknologi yang dapat menyediakan seluruh potensi mitigasi dalam 

sektor apa pun. Potensi mitigasi ekonomi, yang umumnya lebih besar daripada potensi 

mitigasi pasar, hanya dapat dicapai pada saat kebijakan yang memadai diterapkan dan 

hambatannya dihilangkan. Ada banyak variasi kebijakan dan instrumen yang sesuai bagi 

pemerintah untuk menciptakan insentif bagi tindakan mitigasi (contoh, peraturan dan 

standar, pajak dan biaya, izin perdagangan, insentif keuangan, kesepakatan ‘sukarela’, 

alat informasi, serta penelitian dan pengembangan). Penerapannya bergantung pada 

keadaan nasional dan konteks sektoral. Ditemukan juga bahwa perubahan-perubahan 

gaya hidup, pola perilaku, dan praktik-praktik manajemen memiliki potensi memberi 

kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim untuk semua sektor.

Banyak pilihan untuk mengurangi emisi GRK global melalui kerja sama internasional 

yang telah ada.  United Nations Framework Convention on Climate Change—UNFCCC 

(Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) dan Kyoto Protocol ( Protokol 

Kyoto) merupakan pembentukan kerangka kerja global untuk merespons perubahan 

iklim, stimulasi tindakan (langkah) dan kebijakan nasional, serta kreasi pasar karbon 

internasional dan  mekanisme institusional baru yang dapat menyediakan fondasi 

bagi usaha-usaha mitigasi di masa mendatang. Penemuan-penemuan umum tentang 

kinerja kebijakan perubahan iklim diberikan di Kotak 2.1.

Gambar 2.2/ Pengaruh mitigasi dalam mengurangi suhu rata-rata permukaan 
bumi dan biaya perubahan iklim

Sumber: Diadaptasi dari Stern, N., Stern Review on the Economics of Climate Change (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006).
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Kotak 2.1 Temuan umum tentang kinerja kebijakan perubahan iklim

Integrasi kebijakan-kebijakan iklim dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas membuat 
penerapannya dan penanggulangan hambatan menjadi lebih mudah.
Peraturan dan standar umumnya menyediakan beberapa ketentuan tentang tingkat emisi. 
Peraturan-peraturan itu mungkin lebih sesuai untuk beberapa instrumen ketika informasi atau 
hambatan lainnya mencegah produsen maupun konsumen merespons sinyal harga. Akan tetapi, hal 
tersebut tidak dapat menginduksi inovasi dan beberapa teknologi yang lebih maju.
Pajak dan pungutan dapat mengatur harga untuk karbon tetapi tidak dapat menjamin tingkat 
emisi tertentu. Tinjauan pustaka mengidenti� kasi pajak sebagai jalan yang e� sien untuk 
menginternalisasi biaya emisi GRK.
Izin yang dapat diperdagangkan akan menentukan harga karbon. Volume emisi yang diizinkan 
menentukan tingkat keefektifan lingkungan sedangkan alokasi dari izin itu mempunyai akibat-
akibat distribusional. Fluktuasi harga karbon menyebabkan kesulitan dalam memperkirakan 
penyesuaian biaya total dengan izin emisi.
Insentif keuangan (subsidi atau kredit pajak) sering digunakan oleh pemerintah untuk menstimulasi 
perkembangan dan penyebaran teknologi baru. Pada saat biaya ekonomi secara umum lebih 
tinggi daripada instrumen-instrumen yang tercantum di atas, maka hal ini menjadi penting untuk 
mengatasi berbagai hambatan.
Berperan dalam evolusi kebijakan-kebijakan nasional, kesepakatan ‘sukarela’ antara industri 
dan pemerintah secara politik menarik dan meningkatkan kepedulian di kalangan para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Sebagian besar kesepakatan ini belum tercapai secara nyata dalam 
pengurangan emisi di luar bisnis pada umumnya.
Beberapa persetujuan baru-baru ini di sebagian negara telah mempercepat penerapan teknologi 
terbaik dan memungkinkan untuk mengukur pengurangan emisi.
Alat informasi (contoh, kampanye kepedulian) secara positif dapat memengaruhi kualitas 
lingkungan dengan cara menginformasikan pilihan-pilihan dan kemungkinan kontribusi terhadap 
perubahan perilaku; tetapi, dampaknya terhadap emisi belum dapat diukur.
Penelitian dan pengembangan dapat menstimulasi kemajuan teknologi, mengurangi biaya, dan 
membuat kemajuan menuju stabilisasi.

Sumber: Diadaptasi dari situs Web UNFCCC, http://www.unfccc.org

 

Pada beberapa sektor, pilihan respons iklim dapat diterapkan untuk mewujudkan sinergi 

dan menghindari konfl ik dengan dimensi lainnya dari pembangunan berkelanjutan. 

Keputusan makroekonomi dan kebijakan non-iklim lainnya dapat memengaruhi 

emisi, kemampuan adaptif, dan kerentanan menghadapi bencana secara signifi kan. 

Dibutuhkan adopsi pendekatan secara menyeluruh mengenai semua kemungkinan 

instrumen yang menganggap mitigasi sebagai suatu elemen dari pembangunan 

berkelanjutan.

Di satu sisi, membuat pembangunan menjadi lebih berkelanjutan dapat memperkuat 

kemampuan mitigasi dan adaptasi, mengurangi emisi, dan mengurangi kerentanan; 

tetapi ada banyak hambatan untuk menerapkannya. Di sisi lain, sangat mungkin 

perubahan iklim dapat memperlambat langkah-langkah kemajuan menuju 

pembangunan berkelanjutan. Untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer, emisi 

membutuhkan pencapaian puncak dan penurunan setelahnya.20 Semakin rendah 
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tingkat stabilisasi yang diinginkan, maka tercapainya puncak dan penurunan juga 

akan semakin cepat. Usaha-usaha mitigasi selama dua sampai tiga dekade mendatang 

akan mempunyai dampak yang besar terhadap kesempatan untuk mencapai tingkat 

stabilisasi yang lebih rendah. Tabel 2.1. memberikan variasi kebijakan dan instrumen 

mitigasi nasional, regional, dan lokal, berikut sajian beberapa contoh aplikasi tiap 

sektor. Tabel tersebut juga menyajikan batasan pokok dan peluang-peluang yang 

dapat dikarenakan penerapan ukuran-ukuran, kebijakan-kebijakan, dan instrumen-

instrumen di tingkat kota.

Tabel 2.1/ Berbagai contoh teknologi mitigasi sektoral, kebijakan dan tindakan, 
kendala, dan peluang utama menyangkut daerah perkotaan

Sektor Teknologi dan praktik mitigasi 
utama yang saat ini tersedia 

secara komersial 

Kebijakan, tindakan, dan 
instrumen yang efektif bagi 

lingkungan

Kendala (–) atau peluang (+) 
utama

Pasokan 
energi (contoh: 
 Singapura, 
 Albuquerque, 
King County/
Seattle)

Pasokan yang diperbaiki dan 
distribusi yang e� sien; penggantian 
bahan bakar batu bara menjadi gas; 
kekuatan nuklir; panas dan daya 
yang dapat diperbarui (daya air, 
solar, angin, geotermal, dan bio-
energi); kombinasi panas dan daya; 
aplikasi awal dari penangkapan 
dan  penyimpanan CO2 (contoh, 
 penyimpanan CO2 yang dipindahkan 
dari gas alam).

Pengurangan subsidi bahan bakar 
fosil; pajak atau pungutan karbon 
pada bahan bakar fosil. 
Penarikan cukai untuk teknologi 
energi yang dapat diperbarui; 
kewajiban penggunaan energi yang 
dapat diperbarui; subsidi untuk 
produsen. 

(–) Penolakan karena kepentingan 
pribadi membuat mereka 
kesulitan dalam penerapannya.
(+) Mungkin sesuai demi 
menciptakan pasar untuk 
teknologi rendah emisi.

Transportasi 
(contoh, London, 
Milan, dan 
 Singapura)

Kendaraan dengan bahan bakar 
yang lebih e� sien (hybrid-diesel); 
kendaraan diesel yang lebih bersih; 
bahan bakar hayati; pergeseran 
transportasi jalan raya menjadi 
transportasi rel dan sistem 
angkutan publik; transportasi tanpa 
mesin (bersepeda, berjalan kaki); 
perencanaan pemanfaatan lahan 
dan transportasi.

Ekonomi bahan bakar yang 
wajib; mencampur bahan bakar 
hayati dengan standar CO2 untuk 
transportasi jalan raya.
Pajak untuk pembelian kendaraan, 
pendaftaran, penggunaan, bahan 
bakar motor, dan jalan raya; 
penentuan harga tiket parkir.
Mobilitas yang dipengaruhi 
kebutuhan melalui peraturan 
pemanfaatan lahan dan perencanaan 
infrastruktur; investasi pada fasilitas 
transportasi umum yang menarik dan 
bentuk transportasi tanpa mesin.

(–) Pembatasan armada 
kendaraan dapat membatasi 
efektivitasnya.

(–) Efektivitas dapat menurun 
dengan pendapatan yang lebih 
tinggi.

 (+) Penyesuaian khusus bagi 
negara-negara yang membangun 
sistem transportasi mereka.
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Sektor Teknologi dan praktik mitigasi 
utama yang saat ini tersedia 

secara komersial 

Kebijakan, tindakan, dan 
instrumen yang efektif bagi 

lingkungan

Kendala (–) atau peluang (+) 
utama

Bangunan 
(contoh,  
 Albuquerque, King 
County/ Seattle, 
Dongtan)

Penerangan lampu dan penerangan 
di siang hari secara e� sien; 
menggunakan peralatan listrik serta 
alat pemanas dan pendingin dengan 
lebih e� sien; memperbaiki kompor 
masak; memperbaiki penyekatan 
(insulasi); membuat solar aktif 
dan pasif untuk pemanasan dan 
pendinginan; menciptakan cairan 
pendingin alternatif; memperbaiki 
dan mendaur ulang gas-gas � uor.

Peralatan standar dan pelabelan. 

Kode etik bangunan dan serti� kasi.

Program manajemen kebutuhan.

Program kepemimpinan sektor publik, 
termasuk perekrutan.

Insentif bagi perusahaan pelayanan 
energi.

(+) Revisi periodik untuk standar 
yang dibutuhkan. 
(–) Menarik untuk gedung-gedung 
baru.
(–) Pelaksanaannya akan sulit.
(+) Dibutuhkan adanya peraturan 
sehingga  perusahaan listrik dan 
air bisa untung.
(+) Anggaran belanja pemerintah 
dapat diperluas untuk kebutuhan 
produk-produk yang hemat energi.
(+) Faktor sukses: akses ke 
pendanaan pihak ketiga. 

Industri (contoh, 
 Singapura, 
 Albuquerque)

Memanfaatkan penggunaan akhir 
peralatan listrik dengan lebih 
e� sien; memperbaiki panas dan 
daya; mendaur ulang dan mengganti 
bahan; mengendalikan emisi non-
CO2; menyusun proses teknologi 
khusus.

Informasi acuan; standar 
pelaksanaan; subsidi, kredit pajak.

(+) Kemungkinan sesuai untuk 
menstimulasi penggunaan 
teknologi.
(+) Stabilitas kebijakan nasional 
penting dalam memandang tingkat 
kompetisi internasional.

Izin yang diperdagangkan. (+) Mekanisme alokasi yang 
dapat diprediksi dan sinyal harga 
yang stabil penting bagi investasi.

Kesepakatan ‘sukarela’. (+) Faktor-faktor sukses 
mencakup target jelas, skenario 
baseline, keterlibatan pihak ketiga 
dalam rancangan dan tinjauan 
serta ketetapan resmi untuk 
pemantauan.
(+) Kerja sama erat antara 
pemerintah dan pihak industri.

Limbah (contoh, 
 Singapura, 
 Albuquerque, King 
County/ Seattle)

Memperbaiki lahan penimbunan 
metana; membakar limbah 
dengan memperbaiki energi; 
membuat kompos dari sampah 
organik; pengendalian pengolahan 
limbah cair; mendaur ulang dan 
meminimalisasi limbah/sampah.

Insentif keuangan bagi pengelolaan 
sampah dan manajemen limbah cair.
Insentif energi yang dapat diperbarui. 
Peraturan manajemen limbah.

(+) Dapat menstimulasi 
penyebaran teknologi. 

(+) Ketersediaan lokal akan 
bahan bakar berbiaya rendah.
(+) Paling efektif diterapkan pada 
tingkat nasional dengan strategi 
pelaksanaan.

Sumber: IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, Penilaian Kelompok Kerja I, II, dan III 

terhadap Laporan Penilaian Ketiga IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007). 

Tabel 2.1/ Lanjutan
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B/ APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN MITIGASI 
(MANAJEMEN RISIKO BENCANA)?

Manajemen risiko bencana mengakui bahwa akibat-akibat dari potensi bahaya alam 

dan dampak perubahan iklim dapat dikurangi melalui mitigasi dan kesiapsiagaan. 

 United Nations International Strategy for Disaster Reduction—UN/ISDR (Strategi 

Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana) mengartikan mitigasi sebagai 

“tindakan (langkah) struktural dan nonstruktural yang diambil untuk membatasi 

dampak merugikan dari potensi bahaya alam, kerusakan lingkungan, dan bahaya 

teknologi.”21

Mitigasi mencakup tindakan-tindakan yang mengurangi hebatnya bencana di masa 

mendatang. Hal ini meliputi tindakan mitigasi struktural (seperti pengembangan 

dalam peraturan zona kota dan kode etik bangunan) serta tindakan mitigasi 

nonstruktural (seperti implementasi program keselamatan sekolah dan program 

kepedulian masyarakat). Tindakan kesiapsiagaan meliputi rencana-rencana kesiapan 

kota untuk menyebarkan karyawan dan kesiapsiagaan rumah sakit. Elemen penting 

dari manajemen risiko bencana adalah sistem cepat tanggap untuk meminimalisasi 

korban pada kejadian bencana. Tindakan-tindakan tersebut termasuk membentuk tim 

tanggap darurat dengan peralatan yang lengkap. Hal ini sudah diterima secara luas 

bahwa manajemen risiko bencana membutuhkan tindakan di semua aspek termasuk 

mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap.

Rencana manajemen risiko bencana dipersiapkan untuk pemanfaatan sumber daya 

secara optimal dalam konteks bencana yang diperkirakan akan terjadi. Untuk bencana 

yang terjadi dalam interval (jarak waktu) yang teratur, akibat-akibatnya telah diketahui 

dan sangat informatif bagi program manajemen risiko. Bencana dengan kemungkinan 

yang kecil seperti halnya gempa bumi dan tsunami umumnya menggunakan informasi 

dari kejadian-kejadian sebelumnya atau pengamatan berdasarkan akibat-akibat di 

kota lain yang mengalami kejadian serupa di seluruh dunia. Pengembangan dan 

penerapan program manajemen risiko bencana memberikan kota-kota kesempatan 

untuk memahami sejarah bencana dan kemampuannya dengan lebih baik, dan juga 

memfasilitasi pembelajaran dan pemahaman bersama dengan kota-kota lainnya. 

Riwayat perubahan potensi bahaya yang disebabkan oleh perubahan iklim bisa 

memiliki dampak yang sangat besar terhadap program manajemen risiko bencana 

kota; namun demikian, program tersebut tidak mendapat cukup perhatian di sebagian 

besar kota di seluruh dunia.

Program-program dan tindakan-tindakan untuk manajemen risiko bencana paling 

efektif jika diintegrasikan sesuai dengan program terkait dari semua pelaku di kota. 

Sebagai contoh, program mitigasi struktural untuk mengembangkan kode etik 

bangunan hanya efektif jika departemen perizinan bangunan memasukkan modifi kasi 

tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin. Integrasi program-program dalam kegiatan 

regular dari berbagai fungsi kota dan pemangku kepentingan lainnya dikenal sebagai 

“pengarusutamaan” (mainstreaming). Hal yang dikenal sebagai pengarusutamaan ini 

merupakan syarat penting bagi program-program manajemen risiko bencana yang 

berkelanjutan.
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Strategi dan komitmen manajemen risiko bencana telah diterima secara internasional 

melalui adopsi  Hyogo Framework for Action (Kerangka Aksi Hyogo) pada tahun 2005. 

Kerangka Kerja Hyogo mempunyai tiga tujuan strategis, sebagaimana yang tertulis di 

bawah ini dan di Tabel 2.2.

 1. Menggabungkan dengan lebih efektif pertimbangan risiko bencana ke dalam 

kebijakan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan berkelanjutan pada 

semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan bencana, mitigasi, 

kesiapsiagaan, dan pengurangan kerentanan;

 2. Mengembangkan dan memperkuat institusi, mekanisme, dan kapasitas di semua 

tingkat, khususnya pada tingkat masyarakat, yang dapat berkontribusi secara 

sistematis untuk pembangunan ketahanan terhadap potensi bahaya, dan

 3. Memasukkan secara sistematis berbagai pendekatan pengurangan risiko ke dalam 

rancangan dan implementasi program-program kesiapsiagaan darurat, respons, 

dan pemulihan dalam merekonstruksi masyarakat terdampak.

Pengarusutamaan 

merupakan 

kebutuhan 

penting bagi 

program-program 

manajemen risiko 

bencana yang 

berkelanjutan dan 

efektif.

Pengarusutamaan 

merupakan 

kebutuhan 

penting bagi 

program-program 

manajemen risiko 

bencana yang 

berkelanjutan dan 

efektif.

Bagian penting dari mitigasi bencana, 

kesiapsiagaan, dan tanggap adalah pendidikan 

dan mobilisasi masyarakat.
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Tabel 2.2 / Indikator Kerangka Aksi Hyogo dan tujuan strategisnya 

Tujuan-tujuan strategis Indikator-indikator yang disarankan 

1. Pengintegrasian pengurangan 
risiko bencana ke dalam praktik 
dan kebijakan pembangunan 
berkelanjutan.

- Rencana pengembangan nasional dan para pendukungnya 
memasukkan elemen-elemen yang mengacu pada pengurangan 
risiko bencana.

- Semua rencana dan program internasional bagi kota, seperti:
(a) strategi pengurangan kemiskinan,
(b) perangkat pemrograman umum dari PBB dan badan 

internasional,
(c) rencana dan strategi adaptasi perubahan iklim, serta
(d) program-program bantuan pembangunan dari negara donor 

termasuk elemen-elemen yang mengacu pada pengurangan 
risiko bencana.

2. Pengembangan dan penguatan 
institusi, mekanisme, dan 
kapasitas untuk membangun 
ketahanan terhadap potensi 
bahaya.

- Kerangka kerja kebijakan untuk pengurangan risiko bencana 
yang meliputi kebijakan, rencana, dan aktivitas bagi tingkat 
administratif daerah dan nasional

- Kerangka dasar multisektoral tingkat nasional bagi 
pengurangan risiko bencana berfungsi.

-  Sumber daya yang bermanfaat dan cukup disediakan untuk 
aktivitas yang direncanakan guna mengurangi risiko bencana.

3.  Penggabungan sistematis dari 
pengurangan risiko ke dalam 
implementasi kesiapsiagaan 
darurat terhadap bencana, 
respons terhadap bencana, dan 
program pemulihan.

-  Kerangka kerja kebijakan memasukkan pengurangan risiko 
bencana ke dalam rancangan dan implementasi proses-proses 
darurat, tanggap, perbaikan dan rehabilitasi.

-  Tinjauan pascabencana secara rutin untuk mempelajari 
tentang pengurangan risiko serta hal ini dimasukkan ke dalam 
rencana dan kesiapsiagaan agar tanggap.

Sumber: UNISDR, Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risks and the Implementation of 

the  Hyogo Framework for Action (Jenewa, Swiss, 2008). 

Tujuan-tujuan strategis ini dapat dicapai melalui berbagai tindakan dan program. 

Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi mengidentifi kasi lima prioritas penting bagi 

pencapaian tujuan-tujuan strategis, di antaranya: 

  Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan prioritas daerah dan 

nasional dengan dasar institusional yang kuat untuk implementasi;

  Mengidentifi kasi, menilai, dan memantau risiko bencana serta mengembangkan 

sistem peringatan dini; 

  Menggunakan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun 

budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;

  Mengurangi faktor-faktor-faktor risiko yang mendasari; 

  Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respons efektif pada semua tingkat.
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Prioritas-prioritas tersebut sangat kuat hubungannya dengan kota. Program-program 

yang muncul dari prioritas tersebut dapat mencakup semua spektrum dari aktivitas 

manajemen risiko bencana dari mitigasi sampai dengan tanggap. UNISDR mengusulkan 

beberapa indikator untuk mengukur kesesuaian dengan tujuan-tujuan strategis dan 

prioritas Kerangka Aksi Hyogo. Indikator-indikator utama yang berkaitan dengan kota 

disajikan dalam Tabel 2.3; sedangkan kebanyakan adalah indikator-indikator tingkat 

nasional, yang dapat diadaptasi secara mudah di tingkat kota.

Tabel 2.3/ Indikator Prioritas Aksi Hyogo

Prioritas tindakan Indikator-indikator yang disarankan

1. Memastikan bahwa 
pengurangan risiko 
bencana merupakan 
prioritas daerah dan 
nasional dengan dasar 
institusional yang kuat 
untuk implementasi.

Institusional nasional dan kerangka kerja resmi untuk pengurangan 
risiko bencana dengan tanggung jawab dan kapasitas 
terdesentralisasi pada semua tingkat.
Sumber daya yang berguna dan cukup disediakan untuk 
mengimplementasikan rencana pengurangan risiko bencana pada 
semua tingkat administratif.
Partisipasi masyarakat dan desentralisasi dipastikan melalui 
delegasi otoritas dan sumber daya ke tingkat daerah.
Kerangka dasar multisektoral tingkat nasional untuk pengurangan 
risiko bencana berfungsi.

2.  Mengidenti� kasi, 
menilai, dan memantau 
risiko bencana serta 
memperbaiki sistem 
peringatan dini.

Penilaian risiko secara nasional dan lokal berdasarkan adanya 
data bahaya dan informasi kerentanan serta mencakup penilaian-
penilaian risiko untuk berbagai sektor penting.
Sistem digunakan untuk memantau, mengarsip, dan menyebarkan 
data potensi bahaya utama dan kerentanan.
Sistem peringatan dini tersedia untuk semua potensi bahaya utama, 
dengan jangkauan ke masyarakat
Penilaian risiko secara nasional dan lokal memperhitungkan risiko 
perbatasan/regional, dengan mengadakan kerja sama regional dalam 
pengurangan risiko.

3.  Menggunakan ilmu 
pengetahuan, inovasi, 
dan pendidikan untuk 
membangun budaya 
keselamatan dan 
ketahanan di semua 
tingkat.

Informasi yang terkait bencana dan dapat diakses di semua 
tingkat, untuk semua pemangku kepentingan (melalui jaringan, 
pengembangan sistem tukar-menukar informasi, dan lain-lain).
Kurikulum sekolah, materi-materi pendidikan, dan pelatihan yang 
sesuai termasuk pengurangan risiko, konsep perbaikan, dan berbagai 
praktik.
Metode riset dan perangkat untuk penilaian multirisiko dan analisis 
biaya-manfaat dikembangkan dan diperkuat.
Strategi kepedulian masyarakat seluruh negara guna menstimulasi 
suatu budaya ‘ berketahanan terhadap bencana’, di luar jangkauan 
masyarakat desa dan kota.
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Prioritas tindakan Indikator-indikator yang disarankan

4. Mengurangi faktor-faktor 
risiko pokok.

Pengurangan risiko bencana merupakan suatu tujuan integral dari 
kebijakan dan rencana yang terkait lingkungan, termasuk kebijakan 
dan rencana pemanfaatan lahan, manajemen sumber daya alam, dan 
adaptasi perubahan iklim.
Kebijakan dan rencana pembangunan sosial diimplementasikan 
untuk mengurangi kerentanan sebagian besar populasi terhadap 
risiko.
Kebijakan dan rencana sektoral ekonomi dan produksi telah 
diimplementasikan untuk mengurangi kerentanan aktivitas ekonomi.
Perencanaan dan manajemen tempat tinggal penduduk memasukkan 
elemen pengurangan risiko bencana, termasuk pelaksanaan kode 
etik bangunan.
Tindakan pengurangan risiko bencana terintegrasi ke dalam proses-
proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.
Prosedur-prosedur tersedia untuk menilai dampak risiko bencana 
dari seluruh proyek pembangunan utama, terutama infrastruktur.

5. Memperkuat kesiapsiagaan 
bencana supaya respons 
efektif pada semua 
tingkat.

Kebijakan, kemampuan teknis dan institusional, serta mekanisme 
yang kuat untuk manajemen bencana, dengan perspektif 
pengurangan risiko bencana, telah ditetapkan.
Rencana kesiapsiagaan terhadap bencana dan berbagai rencana 
kemungkinan tersedia pada semua tingkat administratif, serta 
pelatihan secara rutin dan terus-menerus diselenggarakan untuk 
menguji dan mengembangkan program tanggap bencana.
Cadangan keuangan dan mekanisme kemungkinan tersedia untuk 
menyediakan tanggapan dan perbaikan yang efektif pada saat 
diperlukan.
Prosedur-prosedur tersedia untuk menukar informasi terkait selama 
bencana dan dilakukan peninjauan pascakejadian.

Sumber: UNISDR, Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risks and 

the Implementation of the Hyogo Framework of Action (Jenewa, Swiss, 2008). 

C/ APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADAPTASI?
Laporan Penilaian Ketiga IPCC mengacu pada adaptasi sebagai suatu penyesuaian dalam 

sistem manusia atau alam terhadap lingkungan baru atau pergantian lingkungan.22 

Gambar 2.3 menunjukkan hubungan antara biaya perubahan iklim dan adaptasi. 

Adaptasi dapat mengurangi biaya perubahan iklim dengan cara mengurangi kerusakan 

karena kejadian perubahan iklim meskipun tidak memengaruhi  peningkatan suhu 

global. Manfaat bersih dari adaptasi tetap ada bahkan setelah ditambahkan dengan 

biaya adaptasi, menggambarkan bahwa adaptasi selalu menguntungkan. Program-

program adaptasi mempunyai keuntungan-keuntungan lain, seperti membuat 

masyarakat semakin  berketahanan (resisten) terhadap bencana-bencana yang lain.

Tabel 2.3/ Lanjutan



28 / KOTA BERKETAHANAN IKLIM

Gambar 2.3 / Hubungan antara biaya adaptasi dan perubahan iklim

Sumber: Stren, N., Stern Review on the Economics of Climate Change (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006).

Beberapa jenis adaptasi dapat dibedakan menjadi:  adaptasi reaktif dan antisipatif, 

 adaptasi pemerintah dan swasta, dan  adaptasi otonomi dan terencana. Serangkaian 

pilihan adaptasi tersedia, namun adaptasi yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi 

kerentanan terhadap perubahan iklim daripada yang terjadi saat ini. Perluasan pilihan 

adaptasi juga berarti lebih baik dalam pemahaman tentang batasan dan biaya.

Masyarakat mempunyai catatan panjang tentang pengelolaan dampak-dampak 

kejadian yang terkait dengan iklim dan cuaca. Namun demikian, tindakan adaptasi 

tambahan diperlukan untuk mengurangi dampak merugikan perubahan iklim dan 

variabilitas yang terproyeksikan, terlepas dari skala mitigasi yang dilaksanakan 

selama dua atau tiga dekade mendatang. Lebih lanjut, kerentanan dalam menghadapi 

perubahan iklim dapat diperburuk oleh tekanan-tekanan lainnya. Hal ini meningkat 

dari, sebagai contoh, potensi bahaya iklim saat ini, kemiskinan dan ketidaksetaraan 

akses ke sumber daya, krisis pangan, kecenderungan globalisasi ekonomi, konfl ik, 

serta wabah penyakit.

Beberapa adaptasi yang direncanakan untuk perubahan iklim telah dilaksanakan 

dalam skala yang terbatas. Adaptasi dapat mengurangi kerentanan terutama pada saat 

diterapkan dalam inisiatif sektoral yang lebih luas. Diyakini bahwa terdapat pilihan 
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adaptasi yang dapat diimplementasikan pada beberapa sektor dengan biaya yang 

rendah, dan/atau dengan rasio biaya-manfaat yang tinggi. Akan tetapi, estimasi secara 

keseluruhan dari biaya dan manfaat adaptasi perlu dievaluasi untuk setiap daerah 

perkotaan.

Kota miskin umumnya mempunyai risiko tertinggi dalam menghadapi bencana alam 

karena lokasi perumahan dengan penghasilan rendah. Perumahan seperti itu sering kali 

terdapat di lingkungan yang mudah tertimpa banjir dan tanah longsor, infrastruktur 

yang lemah atau kurang, serta bangunan di bawah standar yang mudah terbakar dan 

runtuh. Kota miskin menghadapi ancaman bagi kehidupan, harta, dan kemakmuran 

masa depan mereka dikarenakan peningkatan risiko akan hujan badai, banjir, tanah 

longsor, dan suhu yang ekstrem. Kota miskin kemungkinan juga mendapatkan 

distribusi aset yang tak setara, seperti halnya air, pasokan energi, dan infrastruktur 

kota, sehingga akan semakin meningkatkan kerentanannya dalam menghadapi 

bencana. Proses pemulihan dari bencana juga sedikit sulit bagi kaum miskin karena 

mereka tidak mempunyai sumber daya atau jaringan keamanan yang memadai, dan 

kebijakan publik sering mengutamakan pembangunan kembali bagian-bagian lain 

dari kota.23 Masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim 

memengaruhi kota miskin secara tidak seimbang dikarenakan rendahnya kualitas dan 

padatnya perumahan serta kurangnya persediaan air, sanitasi, drainase, perawatan 

kesehatan, dan pengumpulan sampah.

Kemampuan adaptif dari suatu masyarakat sangat berkaitan dengan pembangunan 

sosial dan ekonomi. Akan tetapi, kemampuan adaptif merupakan distribusi yang tidak 

merata antar dan dalam masyarakat. Serangkaian hambatan membatasi implementasi 

dan efektivitas tindakan adaptif. Kemampuan untuk adaptasi sangatlah dinamis dan 

dipengaruhi oleh dasar produktivitas masyarakat, termasuk aset modal manusia 

dan alam, jaringan sosial dan penamaan, modal manusia dan institusi, pemerintah, 

pendapatan nasional, kesehatan, dan teknologi. Bahkan masyarakat dengan kemampuan 

adaptif yang tinggi sekalipun masih rentan terhadap perubahan iklim, variabilitas, dan 

episode ekstrem.

Mitigasi awal dari emisi GRK akan menurunkan biaya adaptasi di masa mendatang. 

Akan tetapi, jika usaha menstabilkan konsentrasi GRK relatif sukses, maka sebagian 

tingkat pemanasan dan dampak terkait akan terus terjadi di masa mendatang. Respons 

efektif terhadap perubahan iklim tingkat kota harus memadukan antara mitigasi 

(untuk mencegah ketidakterkendalian) dan adaptasi (untuk mengelola sesuatu yang 

tak terelakkan).24

Terdapat sinergi antara adaptasi perubahan iklim yang sukses dengan pembangunan 

daerah yang sukses. Di daerah perkotaan, pengurangan kemiskinan, termasuk ketetapan 

menata perumahan serta infrastruktur dan layanan pokok bagi warga, merupakan inti 

dari adaptasi. Pemerintahan kota yang baik dan sukses sangat mengurangi risiko yang 

terkait dengan iklim bagi penduduk berpenghasilan rendah.

Seluruh tindakan adaptasi dapat dikategorikan menjadi lima kategori dan 

kombinasinya: (a)  mobilitas, (b)  penyimpanan, (c)  diversifi kasi, (d) communal pooling, 

dan (e)  pertukaran. Efektivitas dari strategi ini adalah fungsi dari kondisi sosial dan 

institusional kota dan kebutuhan untuk dirancang menjadi daerah khusus.

Kota yang miskin 

umumnya 

bercirikan 

mempunyai risiko 

tertinggi dalam 

menghadapi 

bencana alam 

karena lokasi 

perumahan dengan 
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Kota yang miskin 
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tertinggi dalam 
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perumahan dengan 

penghasilan rendah
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 • Mobilitas merupakan respons adaptasi yang paling umum, seperti relokasi 

populasi yang rentan, jauh dari daratan banjir dan lereng yang mudah longsor. 

Mobilitas bisa jadi mempunyai akibat-akibat sosial yang sangat merugikan jika 

tidak direncanakan sebagai bagian dari strategi adaptasi dikarenakan pelayanan 

sosial dan ketidakstabilan politik (seperti pada saat penduduk dipaksa untuk 

pindah ke tempat yang jauh dari mata pencahariannya dan sistem bantuan sosial, 

atau mereka tidak dikehendaki di lingkungan tetangga barunya).

 • Penyimpanan berkaitan dengan pengumpulan risiko sepanjang waktu. Strategi 

 penyimpanan berkaitan dengan individu rumah tangga dan masyarakat. Jika 

infrastuktur kota berkualitas tinggi yang memadai disediakan untuk suatu 

komunitas, maka kebutuhan  penyimpanan dapat dikurangi secara substansial. 

Penyimpanan sangat bermanfaat berkaitan dengan kekurangan air dan makanan 

pada saat segera setelah terjadi bencana. Beberapa praktik yang baik dalam hal 

 penyimpanan sudah ada, contohnya persediaan makanan untuk menopang 

kebutuhan sendiri selama 72 jam yang disarankan bagi setiap keluarga oleh 

program manajemen bencana di beberapa kota.

 • Diversifi kasi berkaitan dengan pengumpulan risiko bencana terkait dengan aset 

serta sumber daya rumah tangga dan masyarakat. Beberapa strategi adaptasi 

yang baik meliputi rencana pembangunan lahan kota, sehingga masyarakat 

mempunyai suatu gabungan dari latar belakang ekonomi, aktivitas perniagaan, 

dan kesempatan untuk bekerja.

 • Pengumpulan bersama berkaitan dengan pengumpulan aset dan sumber daya, 

berbagi penghasilan dari aktivitas khusus rumah tangga, atau gerakan penggunaan 

sumber daya yang secara kolektif dilaksanakan selama kondisi kekurangan. 

Pengumpulan bersama menyebarkan risiko lintas rumah tangga. Hal ini dapat 

terjadi melalui interaksi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan atau 

masyarakat yang mungkin terkena dampak bencana. Sebagian besar program 

 pengumpulan bersama bertujuan untuk mengembangkan kelompok-kelompok 

bantuan tingkat masyarakat atau kelompok-kelompok yang menolong dirinya 

sendiri. Program mikrokeuangan yang menjadi sumber daya  pengumpulan 

bersama dan menyediakan bantuan dalam hal kebutuhan dasar merupakan 

contoh lain dari adaptasi melalui  pengumpulan bersama.

 • Pertukaran merupakan respons adaptasi yang paling serbaguna, dan hal ini 

sangat penting untuk daerah perkotaan. Pertukaran dan mekanisme pasar, baik 

resmi maupun tidak resmi, merupakan hal penting untuk pembangunan ekonomi 

kota. Adaptasi  pertukaran atau berbasis-pasar mencakup ketentuan akses ke 

pasar yang lebih baik dan lebih baru oleh masyarakatnya. Program-program 

yang menyediakan asuransi untuk melindungi bangunan yang mungkin rusak 

karena gempa bumi atau banjir adalah contoh dari praktik adaptasi berbasis-

pasar. Pendekatan berbasis-pasar juga mengizinkan kota untuk melindungi aset 

mereka, yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya 

demi melaksanakan berbagai program pembangunan dan manajemen risiko 

bencana. Untuk itu, respons adaptasi memungkinkan masyarakat dan kota untuk 

berbagi risiko dengan komunitas global yang lebih luas.
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Tabel 2.4/ Beberapa contoh peluang utama adaptasi sektoral penting bagi daerah perkotaan

Sektor Pilihan adaptasi/strategi Hal-hal yang mendasari 
kerangka kerja kebijakan

Kendala (–) dan peluang (+) utama 
untuk implementasi

Air (contoh, King 
County/Seattle, 
 Singapura

Perluasan kawasan tadah 
hujan; teknik konservasi dan 
 penyimpanan air; penggunaan 
kembali air; penyulingan air 
laut; e� siensi irigasi dan 
penggunaan air

Kebijakan nasional air dan 
integrasi manajemen sumber 
daya air; manajemen potensi 
bahaya yang terkait air

(–) Keuangan, sumber daya manusia, 
dan hambatan � sik
(+) Integrasi manajemen sumber daya 
air; sinergi dengan sektor lainnya

Infrastruktur dan 
tempat tinggal 
(termasuk zona 
pesisir pantai) 
(contoh,  Venesia, 
London, New York)

Relokasi; tanggul laut dan 
penghalang gelombang badai; 
penguatan bukit pasir di pantai; 
perluasan lahan dan penciptaan 
lahan rawa/lahan basah sebagai 
penyangga melawan kenaikan 
permukaan air laut dan 
banjir; perlindungan terhadap 
penghalang alam yang ada

Standar dan peraturan 
yang mengintegrasikan 
masalah perubahan iklim ke 
dalam rancangan; kebijakan 
pemanfaatan lahan; undang-
undang bangunan; asuransi

(–) Keuangan dan hambatan teknologi
(+) Kemampuan relokasi ruang; 
integrasi kebijakan dan manajemen; 
sinergi dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan

Kesehatan 
manusia (contoh, 
 Singapura, New 
York)

Program tindakan kesehatan, 
layanan medis darurat; 
peningkatan pengawasan 
dan pengendalian wabah 
penyakit yang peka terhadap 
iklim, penyelamatan air dan 
peningkatan sanitasi

Kebijakan kesehatan 
masyarakat yang terkait risiko 
iklim; penguatan layanan 
kesehatan; kerja sama regional 
dan internasional

(–) Terbatas pada toleransi manusia 
(kelompok yang rentan)
(–) Keterbatasan pengetahuan
(–) Kemampuan keuangan
(+) Peningkatan layanan kesehatan
(+) Peningkatan kualitas hidup

Pariwisata 
(contoh, Swiss)

Diversi� kasi program dan 
pendapatan pariwisata, 
penukaran kemiringan area ski 
ke tempat yang lebih tinggi dan 
daerah gletser 

Integrasi perencanaan (contoh, 
kapasitas membawa; terkait 
dengan sektor lainnya); insentif 
keuangan, contoh, subsidi dan 
kredit pajak

(+) Daya tarik/pemasaran dari program 
baru
(–) Tantangan � nansial dan logistik
(–) Potensial dampak merugikan pada 
sektor lainnya (contoh, salju buatan 
dapat meningkatkan penggunaan energi)
(+) Pendapatan dari program ‘baru’
(+) Keterlibatan kelompok yang lebih 
luas dari para pemangku kepentingan

Daft ar ilustratif kebijakan dan instrumen mitigasi nasional, regional, dan lokal 

ditunjukkan di Tabel 2.4, yang juga menyajikan beberapa contoh penerapannya pada 

sektor-sektor air, energi, transportasi, bangunan, dan industri. Tabel tersebut juga 

menyajikan batasan dan kesempatan kunci yang jika diukur, kebijakan dan instrumen 

dapat menjadi penyebab saat diterapkan di tingkat kota.
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Sektor Pilihan adaptasi/strategi Hal-hal yang mendasari 
kerangka kerja kebijakan

Kendala (–) dan peluang (+) utama 
untuk implementasi

Transportasi 
(contoh: King 
County/Seattle, 
 Albuquerque, 
Rockville, 
 Singapura, Tokyo)

Penjajaran kembali/relokasi; 
standar rancangan dan 
perencanaan untuk rel 
kereta api, jalan raya, dan 
infrastruktur lainnya untuk 
menanggulangi pemanasan dan 
drainase

Integrasi masalah perubahan 
iklim ke dalam kebijakan 
transportasi nasional; 
investasi dalam penelitian dan 
pengembangan untuk situasi 
khusus (contoh, di wilayah 
dingin)

(–) Hambatan keuangan dan teknologi
(+) Kemampuan rute yang sedikit 
rentan
(+) Pengembangan teknologi
(+) Integrasi dengan sektor-sektor 
penting (contoh, energi)

Energi (contoh, 
King County/ 
Seattle, 
 Albuquerque, 
Rockville, 
 Singapura, Tokyo)

Penguatan transmisi 
pengeluaran tambahan dan 
distribusi infrastruktur, 
pemasangan kabel bawah 
tanah, e� siensi energi, 
penggunaan sumber daya yang 
dapat diperbarui, pengurangan 
ketergantungan pada sumber 
energi tunggal

Kebijakan nasional energi, 
peraturan, serta � skal dan 
insentif keuangan untuk 
memotivasi penggunaan 
sumber-sumber alternatif; 
memasukkan perubahan iklim 
dalam standar rancangan

(+) Akses ke berbagai alternatif yang 
dapat dilakukan
(–) Hambatan keuangan dan teknologi
(–) Penerimaan teknologi baru
(+) Rangsangan teknologi baru
(+) Penggunaan sumber daya lokal 

Sumber: IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report—Summary for Policymakers, Penilaian Kelompok Kerja I, II, dan III 

terhadap Laporan Penilaian Ketiga IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

Tabel 2.4/ Lanjutan

Sekarang saatnya Pedoman Dasar ini melihat berbagai akibat utama dari perubahan 

iklim, dengan fokus pada kenaikan permukaan air laut, perubahan suhu, perubahan 

curah hujan, ketahanan, dan episode ekstrem. Hubungan antara akibat-akibat dan 

peningkatan suhu rata-rata global terlihat pada Gambar 2.4. Ketika suhu tahunan 

global meningkat, beberapa pengaruh terjadi. Gambar tersebut menunjukkan dampak 

potensial perubahan suhu 5oC terhadap sektor-sektor air,  ekosistem, pangan, pesisir, 

dan kesehatan.

D/  BAGAIMANA DENGAN NAIKNYA 
PERMUKAAN AIR LAUT?

Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh perluasan panas air laut, serangan badai, 

dan naik turunnya lahan di kawasan pesisir pantai. Suhu yang lebih tinggi diperkirakan 

meningkatkan permukaan air laut oleh perluasan air samudera, mencairnya gunung 

es, dan menyebabkan sebagian lapisan es di Greenland dan Antartika mencair. IPCC 

memperkirakan rata-rata permukaan air laut akan meningkat 18 sentimeter pada tahun 

2040 dan sekitar 48 sentimeter pada tahun 2100 dalam kasus yang paling ekstrem.25 

Populasi di seluruh dunia akan terpengaruh. Gambar 2.5 menunjukkan populasi di 

daerah pesisir pantai yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan air laut di 
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Gambar 2.4/ Contoh-contoh berbagai dampak yang berkaitan dengan perubahan suhu rata-rata 
global

beberapa negara, kerentanan terberat adalah di negara-negara Asia Timur, terutama 

China.

1. Apa Sajakah Pengaruh dan Dampaknya?

Kenaikan permukaan air laut menggenangi lahan basah dan dataran rendah lainnya, 

menggerus pantai, meningkatkan banjir, dan meningkatkan salinitas (tingkat keasinan) 

air sungai, teluk, dan air tanah. Beberapa pengaruh tersebut dapat bercampur lebih 

jauh dengan pengaruh lain perubahan iklim. Perubahan-perubahan skala regional 

pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut:26

Catatan: Dampak-dampak aktual bervariasi oleh perluasan adaptasi, tingkat perubahan suhu, dan jalur 

sosio-ekonomi. Sumber: IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report—Summary for Policymakers, 

Assessment of Working Groups I, II, dan III to the Th ird Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 Perubahan suhu tahunan rata-rata global pada tahun 1980–1999 (oC)

Peningkatan kemampuan air pada daerah tropis dan garis lintang atas
Penurunan kemampuan air dan peningkatan kekeringan pada garis lintang tengah dan garis lintang bawah daerah 
semikering (gersang)
Ratusan juta penduduk terkena dampak peningkatan tekanan air

AIR

EKOSISTEM

Lebih dari 30% spesies 
meningkat risiko kepunahannya

Punah secara signi� kan† 
di seluruh dunia

Peningkatan pemutihan 
karang

Sebagian besar 
karang memutih

Angka kematian karang meluas

Biosfer daratan cenderung menuju jaringan sumber karbon sebagai: 
 –15%  –40%  ekosistem terpengaruh

Peningkatan jarak  pertukaran spesies 
dan risiko penyebaran

Perubahan  ekosistem dikarenakan untuk melemahnya meridional sirkulasi perputaran

PANGAN

PANTAI

KESEHATAN

Kompleks, lokalisasi dampak negatif pada petani kecil, nafkah hidup petani dan nelayan

Kecenderungan produktivitas sereal 
menurun di garis lintang bawah

Produktivitas sereal menurun 
di garis lintang bawah

Kecenderungan produktivitas sereal meningkat 
pada garis lintang tengah dan atas

Produktivitas sereal menurun 
di sebagian wilayah

Peningkatan kerusakan akibat banjir dan badai 

Sekitar 30% hilangnya pantai global lahan basah‡

Jutaan lebih penduduk mengalami banjir pantai setiap tahun

Peningkatan beban akibat malnutrisi, diare, penyakit infeksi saluran pernapasan, dan jantung

Peningkatan ketidaknormalan dan kematian akibat gelombang panas, banjir, dan kekeringan

Perubahan penyebaran dari beberapa vektor penyakit

Beban mendasar tentang layanan kesehatan  

† Signi� kan yang ditetapkan di sini adalah lebih dari 40%.   
‡Berdasarkan tingkat rata-rata kenaikan permukaan air laut hingga 4,2 mm/tahun dari tahun 2000–2080.
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Gambar 2.5/ Populasi pesisir pantai dari beberapa negara yang sangat rentan 
terhadap kenaikan permukaan air laut

Sumber: G. McGranahan, D. Balk, dan B. Anderson, Low Elevation Coastal Zone (LECZ) Urban-Rural 

Population Estimates, Global Rural-Urban Mapping Project (GRUMP), Alpha Version. Palisades, 

NY: Socioeconomic Data and Application Center (SEDAC), Columbia University, 2007. Tersedia di: 

http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/lecz.jsp.

 • Pemanasan (terbesar) di dataran dan tertinggi di garis lintang utara atas dan 

(terendah) di Samudera Selatan dan bagian dari Samudera Atlantik Utara, 

mengikuti kecenderungan pengamatan saat ini;

 • Kontraksi dari wilayah yang tertutup salju, meningkatkan pencairan lebih dalam 

di sebagian besar wilayah dingin dan menurunkan luas lautan es;

 • Kemungkinan besar meningkatnya frekuensi suhu panas, gelombang panas, dan 

curah hujan deras;

 • Kemungkinan peningkatan  intensitas badai siklon tropis, rendahnya keyakinan 

terhadap penurunan global jumlah badai siklon tropis;

 • Perubahan dari jalur badai ekstratropis yang menyusul ke kutub dengan akibat-

akibat perubahan angin, curah hujan, dan pola suhu; serta

 • Kemungkinan besar meningkatnya curah hujan di garis lintang atas dan 

kemungkinan penurunan di sebagian besar wilayah dataran subtropis, mengikuti 

kecenderungan tren terbaru.

Diyakini bahwa pada pertengahan abad, kemampuan arus aliran sungai dan air tahunan 

diproyeksikan meningkat pada garis lintang atas (dan di beberapa daerah basah tropis) 

serta menurun di beberapa wilayah pada garis lintang tengah dan tropis.27 Diyakini 

juga bahwa banyak daerah semikering (contoh, China bagian utara,  Mongolia sebelah 
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dalam,  Lembah Mediterania, Amerika Serikat bagian barat, Afrika bagian selatan, 

dan Brasil bagian timur laut) akan mengalami penurunan sumber daya air karena 

perubahan iklim.

2. Apa Sajakah Praktik-praktik Mitigasi dan Adaptasi yang Baik?

Kenaikan permukaan air laut tidak dapat dikurangi melalui tindakan mitigasi. Untuk 

itu, tindakan adaptasi yang sesuai harus mempertimbangkan semakin meluasnya 

kenaikan permukaan air laut. Sebagai contoh,  Singapura memutuskan untuk 

meningkatkan ketinggian daratan melalui  program reklamasi dalam menghadapi 

kemungkinan  naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim.  Kota London 

juga telah memikirkan faktor-faktor penyebab  naiknya permukaan air laut dengan 

mendesain ulang sistem pengendali banjir,  Th ames Barrier.  Shanghai mempunyai suatu 

proyek pengendali banjir: proyek dua tahap yang dirancang untuk mengatur aliran air 

di wilayah China guna mengurangi banjir dan menyediakan platform pengamatan 

kualitas air. Rencana  Shanghai tersebut sedang ditinjau untuk menjadi model dasar 

bagi  manajemen sumber daya air nasional yang potensial. Model tersebut menyediakan 

data permukaan air pada waktu yang tepat, memungkinkan otoritas pengelola air 

melihat kondisi yang terbentang di seluruh wilayah selagi mereka mengembangkan dan 

membuat keputusan untuk melindungi daerah hilir dari banjir atau luapan air. Sistem 

tersebut mengoptimalkan operasi dengan pengendalian secara simultan dari semua 

pintu-pintu air (banjir) dan pos-pos pompa di seluruh wilayah serta menyediakan dasar 

untuk memodifi kasi atau meluaskan sistem secara efektif biaya di masa mendatang. 

 Kota-kota pelabuhan seperti Hong Kong harus mengadopsi 

 praktik-praktik yang baik untuk mengurangi serangan dan 

menyesuaikan diri dengan potensi  naiknya permukaan air laut.
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Jika permukaan air mencapai tahapan banjir, peringatan akan dikirim ke kantor 

pusat pengendali, memungkinkan petugas untuk segera bertindak secepat mungkin 

untuk mengendalikan pintu-pintu air. Setiap pos juga dipasang video kamera untuk 

memberikan konfi rmasi kondisi visual, yang sekaligus dapat mengurangi biaya dan 

jumlah petugas yang diperlukan untuk mengawasi operasi.

E/ BAGAIMANA DENGAN SUHU?

Menurut skenario jarak menengah IPCC, seluruh wilayah  Kawasan Asia Timur dan 

Pasifi k akan mengalami peningkatan suhu sekitar 2,5oC pada akhir abad. Peningkatan 

suhu secara global pada abad yang lalu berada pada kisaran 0,2–0,6oC. Peningkatan 

suhu tertinggi pada tahun 1910–1945 dan setelah 1975. Berdasarkan proyeksi yang 

dilakukan oleh IPCC pada tahun 1996, suhu udara rata-rata global akan menjadi 1oC 

lebih tinggi pada tahun 2040 jika tidak ada langkah-langkah tambahan yang diambil 

untuk mengurangi emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Pada tahun 2100 suhu akan 

meningkat 1,5oC lagi. Bahkan jika emisi GRK saat ini dihentikan, suhu di bumi akan 

tetap meningkat sedikitnya 0,5oC sebelum stabil di tahun 2050.28 Penilaian terakhir 

memperkuat proyeksi tersebut.

Jumlah total curah hujan global akan meningkat; tetapi pola curah hujan dapat 

berubah karena perubahan iklim. Akan ada wilayah yang menerima curah hujan 

lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum terjadinya perubahan-perubahan. Setiap 

tahun, baik jumlah hari-hari hujan yang lebat atau terjadi suhu yang sangat tinggi 

akan meningkat.29

1.  Apa Sajakah Pengaruh dan Dampaknya?

Perwujudan dari perubahan iklim mencakup hal-hal sebagai berikut:

 Suhu musim dingin akan lebih berubah daripada suhu musim panas;

 Suhu harian minimum akan lebih meningkat daripada suhu harian maksimum;

 Daratan akan lebih panas daripada lautan, menyebabkan aktivitas angin musim 

lebih kuat;

 Garis lintang bagian atas dan dataran tinggi akan lebih panas; serta

 Jumlah hari-hari dingin akan menurun, sedangkan uap air akan lebih sering 

menjadi hujan daripada hujan salju, memengaruhi kepadatan salju dan rendahnya 

pelepasan air di bulan-bulan musim panas yang lebih kering dan lebih panas.

Perubahan suhu berdampak pada tingkat curah hujan. Di daerah subtropis, hujan 

monsun akan lebih lebat. Selain itu juga akan terjadi serangan gelombang panas yang 

lebih sering di musim panas dan periode musim dingin yang lebih pendek karena 

perubahan iklim. Musim-musim pertumbuhan bebas beku pada garis lintang utara 

akan meningkat, tetapi peningkatan banjir di musim dingin dan kekeringan di musim 

panas yang akan memperburuk pertumbuhan tanaman pangan.
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2.  Apa Sajakah Praktik-praktik Mitigasi dan Adaptasi yang Baik? 

Terdapat beberapa praktik mitigasi dan adaptasi yang baik untuk perubahan-

perubahan suhu akibat perubahan iklim. Hal ini termasuk proyek penghijauan kota 

di Seattle dan Tokyo dengan kebun-kebun atap untuk mengurangi dampak panas kota 

pengaruh pulau, serta mengembangkan desain dan penyekatan (insulasi) bangunan 

di  Albuquerque dan Seattle (King County). Lihat Bagian 05 untuk contoh-contoh 

praktik yang baik.

F/ BAGAIMANA DENGAN CURAH HUJAN?

Peningkatan suhu cenderung meningkatkan penguapan, sehingga memacu curah 

hujan.30 Oleh karena suhu rata-rata global telah meningkat, curah hujan rata-rata 

global pun meningkat. Menurut IPCC, kecenderungan curah hujan berikut ini telah 

diamati:

 • Curah hujan secara umum meningkat di daratan utara pada 30° lintang utara 

dari tahun 1900–2005, tetapi sangat menurun di daerah tropis sejak tahun 1970. 

Secara global tidak ada hasil nyata secara statistik seluruh kecenderungan curah 

hujan di sepanjang abad terakhir ini, meskipun kecenderungan sangat bervariasi 

di masing-masing wilayah dan di sepanjang waktu;

 • Hal tersebut secara signifi kan menjadikan bagian wilayah timur Amerika Utara 

dan Selatan, Eropa Utara, serta Asia bagian utara dan tengah lebih basah, namun 

keadaan lebih kering di Sahel, Mediterania, Afrika Selatan, dan bagian selatan 

Asia;

 • Perubahan-perubahan pada curah hujan dan penguapan di lautan diperkirakan 

melalui penurunan salinitas perairan di wilayah garis lintang tengah dan atas 

(menjadi lebih banyak curah hujannya), dengan meningkatnya salinitas perairan 

di wilayah garis lintang bawah (menjadi lebih sedikit curah hujan dan/atau lebih 

banyak penguapan); serta

 • Ada peningkatan dalam jumlah curah hujan lebat di banyak daerah seabad yang 

lalu, seperti peningkatan kejadian kekeringan sejak tahun 1970, khususnya di 

daerah tropis dan subtropis. 

1.  Apa Sajakah Pengaruh dan Dampaknya?

Curah hujan rata-rata tahunan diperkirakan meningkat sekitar 14 persen di Asia Timur. 

Akan tetapi, curah hujan tersebut tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Daerah 

kering dan semikering saat ini diperkirakan menjadi lebih kering, sedangkan daerah 

basah menjadi lebih basah.31 Jadi, jelas diperkirakan bahwa kekurangan sumber daya 

air terjadi di wilayah kering, sedangkan peningkatan curah hujan di daerah beriklim 

sedang dan tropis Asia selama musim monsun panas kemungkinan akan menyebabkan 

lebih sering dan hebatnya banjir serta berdampak pada persediaan air di daerah 
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perkotaan. Perubahan suhu juga diperkirakan memacu meningkatnya hilangnya air 

melalui penguapan, mengurangi aliran, dan kelembapan tanah di banyak tempat.

2. Apa Sajakah Praktik-praktik Mitigasi dan Adaptasi yang Baik?

Ada banyak praktik mitigasi dan adaptasi yang baik untuk perubahan-perubahan 

curah hujan akibat perubahan iklim. London dan  Venesia merancang ulang  sistem 

drainase kota, menekankan pada perubahan frekuensi dan intensitas hujan. Kota 

lainnya, Tokyo contohnya, merancang kolam-kolam di bawah jalan raya dan taman 

untuk menyimpan sementara air hujan agar terhindar dari banjir yang cepat. Jakarta 

saat ini berinisiatif membuat program untuk membangun  sistem kanal drainase 

air yang dikenal sebagai  Kanal Timur untuk menyediakan drainase yang memadai 

bagi separuh daerah timur Jakarta. Perlindungan fi sik dari angin puting beliung dan 

 naiknya permukaan air laut disediakan oleh sistem perluasan tanggul di Vietnam, 

5.000 kilometer tanggul sungai dan 3.000 kilometer tanggul laut. Tanggul dan dermaga 

telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Pemerintah setempat tetap bertanggung jawab 

untuk perlindungan tanggul laut. Dulu, ada sistem perluasan dari kontribusi tenaga 

kerja untuk membangun dan mengelola tanggul, tetapi hal ini telah digantikan oleh 

sistem perekrutan tenaga kerja dan pajak daerah.

G/ BAGAIMANA DENGAN KETAHANAN?

Konsep ketahanan adalah inti pemahaman dari kerentanan daerah perkotaan. 

Ketahanan merupakan kemampuan komunitas atau masyarakat untuk beradaptasi 

pada saat dihadapkan dengan potensi bahaya. Hal ini dapat terjadi dengan menolak 

atau melakukan perubahan demi mencapai dan memelihara suatu tingkat fungsi dan 

struktur yang dapat diterima. Masyarakat yang  berketahanan dapat menahan kejutan 

dan membangun kembali sendiri jika perlu. Ketahanan dalam sistem sosial menambah 

kapasitas/kemampuan manusia untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan. 

Manusia bergantung pada ketahanan agar bertahan hidup. Kota yang  berketahanan 

merupakan salah satu yang dapat menopang kota itu sendiri melalui sistemnya dengan 

menghadapi masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang mengancam, merusak, atau 

mencoba untuk menghancurkannya.

Ada tiga karakteristik yang mendefi nisikan ketahanan dalam sistem ekologi manusia: 

(a) jumlah gangguan yang mampu ditanggung oleh masyarakat dan tetap berada dalam 

kondisi mampu mengatasinya; (b) tingkat di mana masyarakat dapat mengatur dan 

mengurus dirinya sendiri atau menyesuaikan; dan (c) tingkat di mana masyarakat 

dapat membangun dan meningkatkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi.32

Ketahanan sangat bervariasi dari satu rumah tangga ke rumah lain bahkan dalam satu 

daerah. Hal ini ditentukan oleh dua pengukuran atas mata pencaharian penduduk: 

(a) harta yang mereka miliki dan (b) layanan yang disediakan oleh infrastruktur dan 

institusi eksternal. Strategi untuk memperkuat ketahanan masyarakat, dan khususnya 

masyarakat miskin, harus didasarkan pada gabungan yang paling efektif dari dua 

pengukuran yang ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan lokal. Aset meliputi 
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adanya jumlah dan kualitas pengetahuan serta tenaga kerja untuk rumah tangga, 

modal fi sik dan keuangan yang mereka miliki, hubungan sosial mereka, dan akses 

mereka ke sumber daya alam. Layanan eksternal meliputi penyediaan pengendalian 

banjir, perlindungan pantai dan infrastruktur lainnya, transportasi dan komunikasi, 

akses ke sistem kredit dan keuangan, akses ke pasar, serta sistem pembebasan darurat. 

Ketahanan sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintah kota serta tingkat infrastruktur 

dan layanan yang disediakan pemerintah.

Ketahanan bersifat risiko-spesifik (bergantung pada risikonya): ambil sebuah 

contoh, adanya tempat perlindungan dari badai siklon dan tsunami. Strategi untuk 

meningkatkan ketahanan khusus seperti itu merupakan suatu tindakan adaptasi yang 

penting, dan hal ini cenderung terjadi di mana beratnya risiko dapat jelas diidentifi kasi 

dan investasi dalam adaptasi khusus tampak menjadi bermanfaat. Ketahanan juga dapat 

bersifat umum: kemampuan menahan dampak-dampak kejutan serta kecenderungan 

yang mengganggu kehidupan dan mata pencaharian. Contoh-contoh dari hal ini 

adalah status ekonomi dan kesehatan rumah tangga secara keseluruhan, keberagaman 

sumber mata pencaharian, akses ke simpanan atau pinjaman, serta adanya jaringan 

sosial yang kuat.33

Ketahanan masyarakat di daerah perkotaan sangat bergantung pada variabel-variabel 

perubahan yang mendasari seperti iklim, pemanfaatan lahan, persediaan nutrisi, 

nilai-nilai kemanusiaan, dan kebijakan-kebijakan. Ketahanan masyarakat di daerah 

perkotaan dapat terkikis oleh bermacam faktor berikut ini:

Suatu kota yang  berketahanan harus mempunyai infrastruktur, 

kebijakan, dan kemampuan respons sumber daya manusia yang kuat 

untuk menghindari dampak-dampak potensial dari bahaya alam.
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 • Kemunduran kualitas udara, air, dan makanan akibat peningkatan polusi;

 • Ketidakfl eksibelan, institusi terdekat yang tidak cukup tanggap merespons 

kebutuhan- kebutuhan masyarakat;

 • Kurangnya subsidi yang mendorong ketidakberkelanjutan penggunaan sumber 

daya, atau pengonsentrasian sumber daya dalam satu bagian kecil dari masyarakat; 

serta

 • Fokus pada produksi dan peningkatan efi siensi yang tidak menganalisis biaya 

lingkungan.

Di sebagian besar Kawasan Asia Timur, menargetkan pengembangan terhadap 

ketahanan umum tampaknya menjadi hal yang paling efektif, karena menunjukkan 

investasi dalam mengurangi ancaman khusus tetapi tidak dapat diprediksi (seperti 

kemungkinan perubahan iklim di masa mendatang di daerah tertentu) adalah sulit 

dan karena rumah tangga dan masyarakat menghadapi kerentanan multipel, termasuk 

yang disebabkan oleh risiko bencana alam.

1. Bagaimana Meningkatkan Ketahanan?

Sistem alam dan masyarakat secara alami sudah mempunyai sifat ketahanan; tetapi 

hanya karena kemampuannya untuk menanggulangi gangguan dapat berkurang, jadi 

ketahanan dapat ditingkatkan. Kunci menuju ketahanan dalam sistem sosial-ekologis 

adalah  keanekaragaman (diversitas). Ketika manajemen sumber daya atau fasilitas 

dibagi oleh kelompok pemangku kepentingan yang beragam (contoh, komunitas 

dengan kondisi ekonomi, pemerintah, atau komunitas bisnis yang bervariasi), 

keputusan yang dibuat lebih baik diinformasikan dan ada lebih banyak pilihan untuk 

pengujian kebijakan.

Bagi kota, ketahanan ditingkatkan dengan adanya pengetahuan akan risiko serta alat 

dan sumber daya untuk menghadapi ancaman dan menciptakan peluang.34 Ketahanan 

kota juga meningkat dengan memperkuat otonomi dan sistem pemerintahannya 

yang menyandarkan pada kerja sama aktif di antara para pemangku kepentingan 

yang berbeda. Ketahanan daerah perkotaan juga sangat diperkuat oleh infrastruktur 

antibencana. Sokongan perencanaan dan infrastruktur yang dirancang untuk 

memperkirakan terjadinya bencana alam dan iklim dapat meningkatkan ketahanan, 

karena dapat menyesuaikan infrastruktur yang ada dengan meningkatnya kemampuan 

menopang kejadian tersebut.

2. Apakah Ada Praktik-praktik yang Baik?

Ada banyak  praktik-praktik yang baik untuk mempertinggi ketahanan. Usaha apa pun 

menuju pembangunan berkelanjutan daerah perkotaan secara alami mempertinggi 

ketahanan masyarakat. Rencana pengembangan kota, yang didasarkan pada keadilan 

sosial dan yang menyediakan tumbuhnya peluang-peluang menghadapi keadaan sulit, 
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meningkatkan kemampuan menanggulangi dan dengan demikian akan mempertinggi 

ketahanannya.

Program-program manajemen risiko bencana berbasis-masyarakat meningkatkan 

kemampuan penduduk lokal untuk merespons bencana. Semua usaha-usaha tersebut 

di atas—seperti yang sedang diimplementasikan di Tokyo, Jakarta,  Singapura, Seattle, 

dan kota-kota lainnya—meningkatkan kemampuan dari penanggap pertama setelah 

bencana apa pun dan mempertinggi kepercayaan masyarakat dalam menghadapi 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

H/  BAGAIMANA DENGAN EPISODE EKSTREM?

Episode ekstrem yang berkaitan dengan iklim merupakan kejadian yang sangat 

menyimpang dari keadaan normal.35 Contoh episode ekstrem  hidro-meteorologis 

adalah gelombang panas dan dingin, curah hujan lebat, gelombang badai, banjir, dan 

kekeringan. Perubahan iklim dapat menyebabkan intensifi kasi dari episode ekstrem 

ini sebagaimana juga meningkatnya frekuensi terjadinya.36

“Episode ekstrem” di sini tidak berkaitan dengan bencana alam yang jarang meskipun 

dampaknya mungkin sangat merusak. Kejadian ini lebih umum dikategorikan sebagai 

“kemungkinan kecil” kejadian. Frekuensi dari terjadinya kejadian ini tidak terkait 

dengan perubahan iklim.

Tabel 2.5/ Beberapa contoh kemungkinan dampak perubahan iklim

Perubahan proyeksi Contoh-contoh dampak utama yang diproyeksikan

Sumber daya air Kesehatan manusia/
kematian

Industri/tempat tinggal/
masyarakat

Hari-hari/malam-malam yang 
dingin yang lebih jarang; hari-
hari/malam-malam panas yang 
lebih sering di seluruh daratan 

Pengaruh pada sumber daya 
air yang mengandalkan pada 
pencairan salju

Kematian manusia akibat 
kedinginan yang berkurang

Kebutuhan energi untuk panas 
yang berkurang; meningkatkan 
kebutuhan untuk pendingin; 
menurunkan kualitas udara di 
kota; mengurangi pengaruh 
salju, es, dan sebagainya

Musim kering yang panas/
gelombang panas; peningkatan 
frekuensi di sebagian besar 
daratan

Permintaan air yang 
meningkat; masalah kualitas 
air, misalnya algal blooms 
(ledakan populasi alga)

Risiko kematian akibat suhu 
panas yang meningkat

Kualitas hidup penduduk di 
daerah panas tanpa penyejuk 
udara (AC) yang berkurang; 
dampak terhadap kaum tua 
dan anak-anak; mengurangi 
e� sien produksi tenaga 
termoelektrik 

Kejadian curah hujan yang 
sangat lebat; peningkatan 
frekuensi di sebagian besar 
area

Pengaruh merugikan pada 
kualitas air permukaan dan 
air tanah; tercemarnya 
persediaan air

Risiko kematian, luka, wabah 
infeksi, alergi, dan dermatitis 
(penyakit kulit) yang 
meningkat

Tempat tinggal, perniagaan, 
transportasi, dan masyarakat 
yang terganggu akibat tanah 
longsor, surut, atau banjir; 
tekanan untuk infrastruktur 
kota dan desa
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1. Apa Sajakah Pengaruh dan Dampaknya?

Penilaian kemungkinan dampak-dampak karena perubahan pada cuaca ekstrem dan 

kejadian iklim pada pertengahan dan akhir abad ke-21 menunjukkan akibat-akibat yang 

sangat merugikan bagi kesehatan manusia, tempat tinggal, dan lingkungan. Dampak 

dan akibat tampaknya menurunkan kualitas hidup secara nyata dan menghasilkan 

tekanan sosial. Tabel 2.5 menunjukkan beberapa dampak utama dari perubahan iklim 

karena perubahan-perubahan dalam kejadian cuaca yang ekstrem; dampak terpenting 

diperkirakan pada sumber daya air, kesehatan manusia, dan tempat tinggal.

Dampak-dampak perubahan iklim dengan referensi khusus terhadap departemen 

fungsional daerah perkotaan dijelaskan pada Tabel 2.6, di mana dampak perubahan 

iklim utama dan kemungkinan pengaruh khusus pada tingkat lokal didaft ar, disusun 

berdasarkan departemen kota yang kompeten.

2. Apa Sajakah Praktik-praktik yang Baik?

Tindakan menuju adaptasi dan mitigasi, khususnya berfokus pada episode ekstrem, 

adalah sulit karena sifat ketidakpastian pada penilaiannya. Akan tetapi, terdapat 

 praktik-praktik yang baik dalam mitigasi dan adaptasi seperti dibuktikan melalui 

contoh ilustratif yang dapat ditemukan pada Profi l Kota (di Bagian 05 dan di CD-ROM) 

dan daerah perkotaan lainnya. Banyak dari hal-hal tersebut yang telah direncanakan 

Perubahan proyeksi Contoh-contoh dampak utama yang diproyeksikan

Sumber daya air Kesehatan manusia/
kematian

Industri/tempat tinggal/
masyarakat

Peningkatan area yang 
terpengaruh kekeringan

Kebutuhan air yang meningkat Risiko kekurangan pangan 
dan air serta kebakaran 
hutan yang meningkat; 
meningkatnya risiko wabah 
penyakit karena air dan 
makanan

Persediaan air untuk tempat 
tinggal yang berkurang, 
industri dan masyarakat; 
pembangkit tenaga air 
potensial yang berkurang; 
potensial untuk migrasi 
penduduk

Peningkatan  intensitas badai 
siklon tropis

Kekurangan listrik karena 
terganggunya pasokan air 
publik

Risiko kematian, luka-luka, 
wabah penyakit karena air 
dan makanan yang meningkat

Gangguan akibat banjir dan 
angin kencang; penarikan 
jaminan risiko di daerah yang 
rentan bahaya oleh pihak 
asuransi swasta

Naiknya permukaan air laut 
yang tinggi sekali

Ketersediaan air bersih yang 
menurun karena intrusi air laut

Kematian akibat tenggelam 
dalam banjir yang meningkat; 
efek migrasi terkait dengan 
pengaruh kesehatan yang 
meningkat

Biaya perlindungan pantai vs 
biaya relokasi pemanfaatan 
lahan; lihat juga aktivitas 
badai siklon tropis di atas

Sumber: IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report Summary for Policymakers, Penilaian Kelompok 

Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 

2007).

Tabel 2.5/ Lanjutan
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Tabel 2.6/ Beberapa contoh dampak khusus perubahan iklim terhadap unit-unit fungsional di 
daerah perkotaan

Departemen dan fungsinya Aset atau sektor yang 
terpengaruh

Pengaruh iklim utama Kemungkinan pengaruhnya

Lingkungan: Persediaan air 
dan irigasi

Infrastruktur Hujan yang berkurang, episode 
ekstrem, dan peningkatan suhu

Keamanan persediaan yang berkurang (bergantung pada 
sumber daya air); Pencemaran persediaan air

Lingkungan: Air limbah Infrastruktur Peningkatan hujan Lebih banyak arus masuk dan perembesan ke dalam 
jaringan limbah cair akibat hujan yang lebih intensif 
(kejadian ekstrem); Meningkatkan frekuensi dan volume 
hujan akibat cuaca basah yang melebihi kejadian; 
Meningkatkan kemungkinan rintangan dan hal-hal terkait 
limpahan cuaca akibat musim kering yang berkepanjangan

Darurat dan/atau lingkungan: 
Hujan badai

Retikulasi bantaran sungai Hujan yang meningkat
Naiknya permukaan air laut

Frekuensi dan/atau volume sistem banjir yang meningkat; 
Aliran puncak yang meningkat dalam arus dan terkait 
erosi; Perubahan tingkat air tanah; Intrusi air asin (laut) ke 
zona pantai; Perubahan banjir daratan serta kemungkinan 
rusaknya perumahan dan infrastruktur

Prasarana transportasi 
(termasuk jalan raya)

Prasarana transportasi Hujan sangat deras, angin 
kencang

Gangguan akibat banjir, tanah longsor, pohon tumbang; 
Pengaruh langsung dari paparan angin pada kendaraan 
berat

Pengembangan perencanaan/
kebijakan 

Tempat tinggal industri
Perluasan daerah kota 
Perencanaan infrastruktur

Semuanya Lokasi yang tidak sesuai dari perluasan daerah kota; 
Tidak memadai atau tidak sesuainya infrastruktur, biaya 
perbaikan sistem

Lingkungan dan/atau Taman- 
taman rekreasi

Pengunaan lahan
Manajemen lahan

Perubahan curah hujan, angin, 
dan suhu

Erosi yang meningkat; perubahan-perubahan dalam jenis/
penyebaran spesies hama; meningkatnya risiko kebakaran; 
mengurangi ketersediaan air untuk irigasi; perubahan 
pemanfaatan lahan yang memadai; perubahan penguapan

Lingkungan: Perawatan air Manajemen aliran air/ danau/
lahan basah

Perubahan-perubahan hujan 
dan suhu

Lebih bervariasinya volume air; mengurangi kualitas 
air; menyebabkan pertumbuhan gulma dan sedimentasi; 
menyebabkan perubahan jenis/ penyebaran spesies hama

Lingkungan dan/atau Darurat: 
manajemen pantai

Manajemen infrastruktur 
pengembangan pantai

Perubahan-perubahan suhu 
memicu perubahan permukaan 
air laut
Kejadian badai luar biasa

Erosi pantai dan banjir; mengganggu jalan raya, komunikasi; 
menyebabkan hilangnya harta benda pribadi dan aset-aset 
masyarakat; memengaruhi kualitas air

Pertahanan sipil dan 
manajemen darurat 

Perencanaan dan tanggap 
darurat, serta operasi 
perbaikan

Episode ekstrem Risiko yang lebih besar terhadap keselamatan publik, dan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan banjir, 
kebakaran di pedesaan, tanah longsor, dan badai

Lingkungan dan kesehatan: 
Keamanan hidup

Manajemen hama Perubahan-perubahan suhu 
dan hujan

Perubahan dalam hal spesies hama

Ruang terbuka dan manajemen 
fasilitas komunitas 

Perencanaan dan manajemen 
taman, taman bermain, dan 
ruang terbuka kota

Perubahan-perubahan suhu 
dan hujan
Episode ekstrem angin dan 
hujan

Ketersediaan air yang berkurang; keanekaragaman hayati 
yang berubah; perubahan jenis penyebaran spesies hama; 
mengubah air tanah; intrusi air asin (laut) ke zona pantai; 
Membutuhkan lebih banyak tempat berlindung di ruang 
kota

Transportasi Manajemen transportasi umum
Ketentuan trotoar, jalur 
sepeda, dan sebagainya

Perubahan-perubahan suhu, 
angin, dan hujan

Kebutuhan perawatan yang berubah untuk prasarana 
transportasi umum (jalan raya, rel kereta api); mengalami 
gangguan akibat kejadian luar biasa

 

Sumber: Diadaptasi dan diterjemahkan dari Menteri Lingkungan Selandia Baru, 2008, http://www.mfe.gov.nz/
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Seperti halnya membuat infrastruktur yang  berketahanan terhadap iklim, sistem 

manajemen risiko bencana secara keseluruhan pun juga dimulai dengan meletakkan 

fondasi yang kuat.

berdasarkan pertimbangan manajemen potensi bahaya tanpa memperhitungkan 

akar permasalahan atas lebih seringnya episode ekstrem. Beberapa tindakan mitigasi 

antara lain pengendalian vektor secara lebih agresif, peningkatan sistem peringatan 

bencana dan respons hidro-meteorologi,  sistem peringatan gelombang panas,  program 

konservasi air, kesiapsiagaan masyarakat, dan masih banyak lagi.
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Pada tahap dalam Pedoman Dasar ini, akan lebih tepat jika menanyakan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut:

Seberapa siapkah petugas dan penduduk kota Anda untuk menghadapi episode ekstrem?
Apakah petugas dan penduduk kota mengetahui peranan dan tanggung jawabnya?
Sudahkah petugas dan penduduk kota menjalankan peranannya supaya lebih mengenal arah dan 
rutinitasnya?
Apakah kelompok cadangan dan pendukung telah diidenti� kasi untuk digunakan sebagai 
kebutuhan inisiatif mitigasi dan adaptasi yang akan dilakukan?
Bagaimana Anda menerapkan materi-materi yang telah dipelajari dari pengalaman-pengalaman 
lain sehingga kota Anda menjadi lebih siaga dalam menghadapi episode ekstrem selanjutnya?



46 / KOTA BERKETAHANAN IKLIM

BAGIAN 03
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Latihan Penilaian: 
Menemukan “ Hot 
Spot”

Tujuan Bagian 03

 Mengidenti� kasi hubungan internal antara struktur pemerintahan, karakteristik kota, risiko 
bencana, dan berbagai dampak perubahan iklim. 
 Menggunakan pengetahuan risiko berbagai bahaya alam untuk menentukan berbagai risiko kota 
dengan mengikuti latihan identi� kasi  Hot Spot yang disarankan. 

Hasil Bagian 03

 Mengidenti� kasi peranan  Tim Perubahan Iklim untuk mengarusutamakan hubungan internal antara 
struktur pemerintahan, karakteristik kota, risiko bencana, dan dampak perubahan iklim.
 Menjadi terbiasa dengan tipologi dan matriks karakterisasi risiko yang mengevaluasi risiko bencana 
dan dampak perubahan iklim serta menentukan apakah kota tergolong  Hot Spot atau bukan.

B
agian 03 melibatkan pejabat kota dalam latihan penilaian untuk mengidentifi kasi 

penduduk kota dan karakteristik lingkungan terbangun,  dampak potensial 

perubahan iklim, dan potensi bahaya atau lainnya. Selain itu, penilaian 

tersebut juga mengidentifi kasi  hak prerogatif dan  otoritas pemerintah daerah yang 

akan mengizinkan pemerintah untuk bertindak dalam menghadapi potensi dampak 

perubahan iklim dan potensi bahaya alam.

Tujuan akhir dari penilaian tersebut adalah untuk mengidentifi kasi kerentanan utama 

dan daerah yang berisiko. Pengetahuan ini menjadi penting untuk menentukan 

tindakan prioritas yang mengubah (atau “menenangkan”) kota agar tidak menjadi 

Hot Spot. Beberapa hal yang berkontribusi dalam menjadikan kota sebagai  Hot Spot 

adalah sebagai berikut: 

 • Sedang hingga tingginya tingkat satu atau lebih potensi bahaya.

 • Sedang hingga tingginya kerentanan hasil pengamatan pada bencana sebelumnya.

 • Sedang hingga tingginya kerentanan sektoral terhadap perubahan iklim.
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 • Buruk atau tidak adanya program pembangunan atau program pertumbuhan 

kota.

 • Buruknya pemenuhan kebutuhan akan program pembangunan atau program 

pertumbuhan kota.

 • Buruknya kualitas persediaan bangunan.

 • Tingginya kepadatan penduduk.

 • Sedang hingga besarnya populasi atau tingginya  laju pertumbuhan selama satu 

dekade atau tingginya kepadatan penduduk dalam hal populasi yang rendah.

 • Sedang hingga tingginya kepadatan perkampungan miskin atau besarnya proporsi 

penduduk tidak resmi.

 • Tidak adanya  sistem tanggap bencana yang komprehensif.

 • Pentingnya perekonomian dan/atau politik dalam konteks regional dan nasional.

Latihan tersebut membutuhkan kelengkapan  Matriks Tipologi Kota dan Karakterisasi 

Risiko. Penilaian ini bukan suatu perangkat kuantitatif untuk memeringkat kota dan 

bukan pula untuk menjadi suatu penilaian ilmiah yang tepat. Penilaian ini dimaksudkan 

untuk memberi hasil-hasil sebagai berikut:

 • Mengidentifi kasi masalah utama dari dampak perubahan iklim dan manajemen 

risiko bencana sebagai suatu langkah menuju identifi kasi prioritas tindakan yang 

akan dilakukan;

 • Membangkitkan kepedulian di kalangan petugas pemerintah daerah dan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya sebagai kontributor penting bagi 

perubahan iklim dan manajemen risiko bencana;

 • Membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk 

membangun hubungan antara dampak perubahan iklim, manajemen risiko 

bencana, dan pemerintah daerah; serta

 • Mengembangkan program dengan menggunakan contoh-contoh praktik yang 

baik dari berbagai kota (Bagian 05);

 • Mengembangkan tolok ukur dengan pengisian matriks secara periodik.

Untuk sebagian kota, penilaian utama dari risiko bencana atau dampak perubahan 

iklim mungkin sudah tersedia. Semua informasi yang tersedia harus digunakan dalam 

latihan untuk menyusun profi l kota. Untuk banyak pertanyaan, informasi ilmiah yang 

lebih rinci atau laporan penilaian utama mungkin tidak tersedia. Untuk pertanyaan-

pertanyaan tersebut, latihan menyediakan kesempatan untuk melihat ke beberapa 

dekade yang lalu (Pedoman Dasar ini merekomendasikan 50 tahun yang lalu) guna 

mendokumentasikan dan mencatat kejadian-kejadian yang ada, tren, dan siklus  untuk 

penentuan respons yang masih meragukan. Panduan disediakan dalam latihan ini 

untuk membantu membedakan kejadian-kejadian tahunan (seperti banjir musiman) 

dari kejadian yang jarang atau kejadian berulang (seperti gempa bumi) untuk respons, 

kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi yang berkenaan dengan frekuensi dan dampak.
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Latihan ini mendukung gagasan pemerintah daerah dalam membentuk hubungan 

kerja sama dengan institusi atau lembaga-lembaga teknis ilmiah yang ahli dalam 

pengetahuan potensi bahaya dan perubahan iklim guna mendapatkan masukan tentang 

berbagai dampak dan strategi manajemen untuk merespons perubahan iklim.

A/  MELENGKAPI MATRIKS TIPOLOGI KOTA 
DAN KARAKTERISASI RISIKO

Matriks Tipologi Kota dan Karakterisasi Risiko [lihat Tabel 3.1(a)–(f)] dilengkapi dengan 

informasi dan data-data yang umumnya sesuai dengan pemerintah daerah, dan persiapan 

ini merupakan suatu langkah penting untuk mengajak berbagai departemen kota dan 

para pemangku kepentingan lainnya dalam berbagai program perubahan iklim.

1. Memilih  Tim Perubahan Iklim

Disarankan agar pemerintah kota mengidentifi kasi suatu  Tim Perubahan Iklim untuk 

mempersiapkan Matriks. Bergantung pada kegiatan-kegiatan pemerintah kota yang 

sedang berjalan dalam dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana,  Tim 

Perubahan Iklim tidak perlu berupa tim yang baru; tim tersebut dapat merupakan 

perluasan dari ruang lingkup tanggung jawab tim yang sudah ada, contohnya seperti 

 Tim Manajemen Risiko Bencana. Pimpinan tim harus seorang petugas dengan 

wewenang yang cukup untuk menjalankan tim guna mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan yang direkomendasikan dan program-program dari berbagai departemen di 

pemerintahan. Anggota tim harus mewakili departemen-departemen yang berkaitan 

dengan lingkungan, perencanaan, konstruksi, transportasi, dan infrastruktur. 

Pemerintah kota juga dianjurkan untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya 

dari kalangan institusi ilmiah dan teknis serta dari masyarakat sipil. Tim dapat 

membentuk permulaan untuk aktivitas-aktivitas berkelanjutan yang terkait dengan 

dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana setelah melengkapi latihan 

penilaian. Seleksi dari   Tim Perubahan Iklim Kota dapat juga digunakan untuk 

memfasilitasi pemilik program-program lainnya dari berbagai departemen yang 

terkait dengan memastikan partisipasi mereka.

2. Menyelenggarakan Serangkaian Acara Lokakarya

Dianjurkan bahwa serangkaian lokakarya diselenggarakan yang diikuti oleh para 

pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan mencapai kesepakatan mengenai 

penilaian. Tujuan dari lokakarya awal dilakukan untuk memastikan bahwa kesepakatan 

dibangun dalam rangka prioritas, data yang dapat digunakan, dan isu-isu yang saling 

terkait lainnya. Sebagai bagian dari perencanaan lokakarya, dokumen-dokumen sumber 

yang penting harus dikumpulkan serta disediakan untuk membantu melengkapi 

Matriks Tipologi Kota dan Karakterisasi Risiko. Lokakarya ini juga akan membantu 

petugas dan peserta lainnya guna memahami pentingnya Basis Informasi Kota yang 

akan dibahas di Bagian 04.
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Mengenali risiko dan kerentanan 

suatu kota merupakan langkah awal 

untuk bertindak.

3. Melengkapi Matriks

Pada saat tim perubahan iklim merasakan diperlukannya diskusi yang tepat dan 

pengumpulan materi-materi yang cukup, maka harus segera melengkapi data Matriks 

Tipologi Kota dan Karakterisasi Risiko. Matriks ini dibuat untuk memberi gambaran 

mengenai semua masalah dan aktivitas penting yang dapat memengaruhi kota, Matriks 

Tipologi Kota dan Karakterisasi Risiko dibagi menjadi 11 kategori sifat (A–K), dalam 

enam area utama:

 • Gambaran kota (A–B)

 • Tata kelola dan manajemen (C–E)

 • Lingkungan terbangun (F)

 • Dampak politik dan ekonomi (H)

 • POtensi bahaya (I–J)

 • Dampak perubahan iklim (K)

Matriks tersebut dibagi menjadi tabel-tabel yang berlainan untuk mempermudah 

dalam hal meninjau ulang dan melengkapinya. Di setiap awal tabel dijelaskan secara 

rinci setiap kategori yang akan membantu mengidentifi kasi informasi yang diminta 

untuk melengkapi Matriks.
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Deskripsi Kota 

Kategori A mengidentifi kasi lokasi geografi s kota. Hal ini membantu identifi kasi 

berbagai dampak dari perubahan iklim dan potensi bahaya alam sejenis yang akan 

menimpa kota. Bagian 02 Pedoman Dasar ini dapat membantu menentukan bagaimana 

dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana berkaitan dengan geografi  

kota, (contoh, kota pantai dan kenaikan permukaan air laut). Lihat Tabel 3.1(a) untuk 

kategori A dan B.

Kategori B mengidentifi kasi ukuran dan karakteristik utama wilayah kota dan populasi. 

Populasi penduduk (contoh, populasi malam), populasi mengambang (contoh, pekerja 

harian migran), kepadatan, dan  laju pertumbuhan merupakan indikator penting 

Tabel 3.1(a)/  Matriks Tipologi dan Karakterisasi Risiko
Deskripsi Kota dan karakteristik ukurannya

A. Gambaran kota
1.  Lokasi kota
 a.  Apakah di daerah pantai? (Y atau T)
 b.  Apakah di atau dekat daerah pegunungan? (Y atau T)
 c.  Apakah merupakan daerah pedalaman? (Y atau T)
 d.  Apakah merupakan dataran tinggi pedalaman? (Y atau T)
 e.  Apakah di atau dekat sungai? (Y atau T)
 f.  Apakah dekat garis gempa? (Y atau T)
B.  Karakteristik ukuran kota
1.  Populasi penduduk setempat (VH, H, M, atau L)
 ST = Lebih besar dari 10 juta
 T    = 2–10 juta
 S  = 0,5–2 juta
 R = < 0,5 juta  
2.  Pertumbuhan populasi selama 10 tahun terakhir (T, S, dan R)
 T = Lebih besar dari 10%
 S = Antara 2%–10%
 R = Kurang dari 2%
3.  Populasi mengambang (ST, T, S, atau R)
 ST = Lebih besar dari 30% populasi penduduk setempat
 T    = Antara 20%–30% populasi penduduk setempat
 S  = Antara 10%–20% populasi penduduk setempat
 R = Kurang dari 10% populasi penduduk setempat
4.  Luas daerah (km2)
5.  Kepadatan populasi maksimum (siang atau malam) (T, S, atau R)
 T = Lebih besar dari 2.000 orang per km2
 S = antara 1.000–2.000 orang per km2
 R = Kurang dari 1.000 orang per km2

Y = Ya; T = Tidak
ST = Sangat Tinggi; T = Tinggi; S = Sedang; R = Rendah 
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dari pemusatan masalah dan laju peningkatannya sepanjang waktu. Umumnya, 

pertumbuhan kota yang lebih besar, padat, atau cepat mempunyai kerentanan yang 

lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Lebih lanjut, jika 

perhitungan tidak sesuai dengan persiapan dan program tanggap bencana, populasi 

mengambang mempertinggi risiko dan kerentanan kota.37 Apabila sejumlah besar 

penduduk migran tidak dapat menyatu ke dalam populasi tetap kota dan penghuni 

rumah yang resmi, permukiman tidak resmi dan tekanan terhadap infrastruktur kota 

akan meningkat, sehingga membuat kota menjadi rentan terhadap dampak perubahan 

iklim dan potensi bahaya alam. Selain itu, lebih besarnya daerah yang ditempati dan 

lebih padatnya suatu kota juga memengaruhi sumber daya yang diperlukan untuk 

perlindungan populasi yang memadai melawan kejadian-kejadian klimatis dan potensi 

bahaya alam.

Tata Kelola dan Manajemen

Kategori C berkaitan dengan struktur tata kelola dan manajemen potensi bahaya. 

Apakah berdasarkan pengangkatan atau pemilihan,38 periode jabatan yang terlalu 

singkat dalam kantor pemerintah dapat menghambat perencanaan jangka panjang. 

Pemerintah yang diangkat harus mengutamakan konsultasi (perundingan) dan 

kesepakatan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi kesalahpahaman apa pun 

yang tidak akuntabel bagi para pemilih; tentu saja konsultasi pemangku kepentingan 

adalah bagian penting bagi pemerintah yang terpilih. Keberadaan departemen-

departemen untuk risiko bencana dan manajemen dampak perubahan iklim 

secara tidak langsung menguji tingkat kesiapsiagaan kota. Jika risiko bencana dan 

dampak perubahan iklim dikelola oleh departemen yang sama, kesempatan untuk 

mengembangkan rencana dan program terkait akan meningkat. Adanya manajemen 

risiko bencana dan departemen perubahan iklim di tingkat provinsi dan nasional 

juga merupakan suatu indikator yang penting dari integrasinya dengan departemen 

pemerintah daerah yang lain. Lihat Tabel 3.1(b) untuk kategori D, E, dan F.

Kategori D menetapkan tanggung jawab untuk manajemen risiko bencana dan 

manajemen perubahan iklim. Tanggung jawab itu jelas teridentifi kasi ketika seseorang 

ditunjuk untuk suatu aktivitas khusus (berkaitan dengan manajemen perubahan iklim 

dan risiko bencana) dan penunjukan ini dikomunikasikan secara baik dan diketahui 

oleh departemen lainnya. Latihan ini juga membantu untuk menetapkan tingkat 

desentralisasi bergantung pada apakah kota mempunyai sistem yang sudah bagus 

dalam kontrak pelayanan.

Kategori E berfokus pada sumber daya keuangan kota. Kota-kota dengan anggaran 

yang besar dan yang telah diberi otonomi keuangan yang signifi kan (contoh, pajak 

daerah, pajak retribusi, dan akses ke pasar domestik) akan menemukan kemudahan 

dalam mengimplementasikan perubahan iklim yang baru. Total anggaran harus dilihat 

dalam skala kebutuhan aktual bagi perubahan iklim dan program-program manajemen 
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Tabel 3.1(b)/ Matriks Tipologi dan Karakterisasi Risiko
Struktur tata kelola, manajemen kota, dan sumber daya keuangan 

C.  Struktur tata kelola yang berkaitan dengan manajemen risiko bencana
1.  Kepala daerah ditunjuk? (Y atau T)
 a.  Jangka waktu tugas? (Tahun)
2.  Kepala daerah  dipilih(Y atau T)
 a.  Masa pejabat yang ditunjuk? (Tahun)
3. Struktur organisasi pemerintah daerah: Apakah mempunyai …
 a.  Departemen manajemen risiko bencana? (Y atau T)
 b.  Departemen lingkungan, berkelanjutan, atau perubahan iklim? (Y atau T)
 c. Apakah (a) dan (b) ada di departemen yang sama? (Y atau T)
4.  Struktur organisasi pemerintah lainnya: Apakah mempunyai…
 a.  Departemen manajemen risiko bencana? (Y atau T)
 b.  Departemen lingkungan, berkelanjutan, atau perubahan iklim? (Y atau T)
 c.  Apakah (a) dan (b) ada di departemen yang sama? (Y atau T)
D. Manajemen kota dalam manajemen perubahan iklim dan risiko bencana
1.  Tanggung jawabnya telah ditetapkan secara jelas? (Y atau T)
2.  Bertanggung jawab terhadap pembentukan manajemen perubahan iklim? (Y 

atau T)
3.  Bertanggung jawab terhadap pembentukan manajemen risiko bencana? (Y 

atau T)
4.  Mempunyai otoritas dalam kontrak pelayanan? (Y atau T)
E. Sumber daya keuangan
1.  Total anggaran
2.  Dari pajak daerah dan pajak retribusi (% dari total)
3.  Dari dana dan hibah negara bagian dan pemerintah nasional (%) 
4.  Dari pasar domestic—obligasi dan pinjaman (%)
5.  Dari pasar internasional (%)
6.  Dari pihak eksternal atau lembaga pinjaman multilateral (%)

Y = Ya, T = Tidak

bencana. Kota-kota dengan anggaran lebih besar mempunyai kebutuhan yang lebih 

besar pula, dan pelaksanaan penilaian di depan akan menyediakan gambaran jelas 

seperti sumber daya apa yang perlu ditingkatkan.

Lingkungan Terbangun

Kategori F berkaitan dengan lingkungan kota yang terbangun. Informasi ini berguna 

bagi penentuan kerentanan fi sik kota. Program dan kemampuan perencanaan yang 

ada ditentukan oleh verifi kasi  master plan yang sudah ada dan program pembangunan 

kota. Adanya kode etik bangunan dan tingkat kepatuhan merupakan wakil yang 

baik bagi kemampuan regulasi dalam bidang ini, yang mungkin ditingkatkan 

untuk dimasukkan ke dalam tindakan dampak perubahan iklim dan manajemen 

risiko bencana tambahan. Proporsi yang tinggi dari permukiman liar kemungkinan 

mengindikasikan kerentanan yang lebih tinggi dari kota tersebut. Masukan yang bagus 
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datang dari tingkat penyebaran penduduk tidak resmi: Konsentrasi permukiman liar 

dapat meningkatkan kerentanan dan risiko kota terhadap potensi bahaya. Rumah petak 

(kontrakan) dan bangunan bersejarah yang sudah lama kemungkinan menjadi lebih 

rentan, dan proporsi dari populasi total dalam bangunan tersebut merupakan indikator 

bermanfaat dari profi l risiko kota. Informasi mengenai pengamatan kerentanan (dalam 

hal perluasan gangguan terhadap fungsi bangunan) selama kejadian bencana yang 

lalu berfungsi sebagai indikasi kerentanan struktural. Umumnya, untuk permukiman 

baru dan resmi, kerentanan dapat ditentukan berdasarkan kualitas kode etik bangunan 

dan tingkat kepatuhan kota. Jika lebih dari 5 persen bangunan-bangunan seperti 

itu rentan terserang bencana, kerentanan dapat dikatakan tinggi (sangat rentan). 

Kerentanan tingkat sedang dari bangunan baru dan resmi menunjukkan bahwa 1 

sampai 5 persen bangunan rentan terkena dampak bencana, sedangkan kerentanan 

tingkat rendah menunjukkan kurang dari 1 persen bangunan rentan terkena dampak 

bencana. Kisaran yang sesuai untuk jenis bangunan tidak resmi (liar), dalam persentase 

kerentanan, adalah sebagai berikut: rendah (kurang dari 5 persen); sedang (antara 5–15 

persen); dan tinggi (lebih besar dari 15 persen). Persentase yang sama diberikan untuk 

bangunan bersejarah, yang mana lebih mudah terkena dampak bencana dan sering 

lebih bernilai. Lihat Tabel 3.1(c) untuk kategori F.

Dampak Politik dan Ekonomi

Kategori G berkaitan dengan dampak bencana politik yang memengaruhi beberapa 

kota. Dampak politik dapat menjadi tinggi jika kota merupakan pusat administrasi, 

kawasan pusat ekonomi dan keuangan, atau layanan penting bagi kawasan itu. Kota-

kota tersebut diidentifi kasi sebagai  Hot Spot yang “lebih panas” berdasarkan dampak 

dari bencana pada aktivitas dan kapasitasnya. Lihat Tabel 3.1(d) untuk kategori G 

dan H.

Kategori H menentukan dampak bencana pada sebagian besar aktivitas ekonomi kota. 

Kata “sebagian besar” berarti bahwa sektor khusus tersebut ada di kota dan terhitung 

sedikitnya 10 persen dari tenaga kerja lokal atau sedikitnya 15 persen dari pendapatan 

generasi, masing-masing. Kota dengan perekonomian tinggi secara nyata umumnya 

merupakan  Hot Spot yang “lebih panas” karena secara tidak langsung menyebabkan 

tersebarluasnya akibat-akibat merugikan dari bencana atau dampak merugikan dari 

perubahan iklim yang memengaruhi kota.

Potensi Bahaya Alam 

Kategori I menilai  ancaman bahaya alam. Untuk sebagian besar potensi bahaya, 

informasi yang akan dipakai dari peraturan bangunan dan dari catatan meteorologi 

sebelumnya (kurang lebih 50 tahun). Potensi bahaya-bahaya gempa, tsunami, dan 

gunung berapi sangat penting karena terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama 

dan mungkin tidak terjadi selama 50 tahun terakhir. Potensi bahaya-bahaya ini 
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Tabel 3.1 (c)/ Matriks Tipologi dan Karakterisasi Risiko Daerah terbangun

F.  Lingkungan terbangun
1.  Apakah kota mempunyai  master plan pertumbuhan kota? (Y atau T)
2.  Apakah kota mempunyai program pembangunan kota dan program
 pemanfaatan lahan? (Y atau T)
 a.  Populasi dalam pembangunan resmi? (% dari total)
 b.  Populasi perkampungan tidak resmi? (% dari total)
 c.  Populasi kepadatan perkampungan tidak resmi ? (T, S, atau R)
  T  = Populasi perkampungan tidak resmi >20% dari total
  S = Populasi perkampungan tidak resmi <20% tetapi >10% dari total
  R = Populasi perkampungan tidak resmi <10% dari total
 d.  Populasi dalam pembangunan rumah petak (kontrakan) dan bangunan   
 bersejarah yang sudah lama? (% dari total atau T, S, atau R menggunakan   
 penilaian dari 2c)
3.  Apakah kota mempunyai kode etik bangunan? (Y atau T)
 a. Tingkat kelengkapan? (% bangunan lengkap)
4.  Pengamatan kerentanan bangunan pada bencana alam sebelumnya 
 (perluasan dari gangguan fungsi bangunan)
 a.  Bangunan liar (T, S, atau R)
  T = Lebih besar dari 15%  bangunan liar yang sangat rentan
  S = Antara 5% dan 15%  bangunan liar yang sangat rentan
  R = Kurang dari 5%  bangunan liar yang sangat rentan
 b.  Bangunan bersejarah (T, S, atau R)
 c.  Pembangunan baru dan resmi (T, S, atau R)
  T = Lebih besar dari 5% pendirian bangunan baru dan resmi yang sangat rentan
  S = Antara 1% dan 5% pendirian bangunan baru dan resmi yang sangat rentan
  R = Kurang dari 1% pendirian bangunan baru dan resmi yang sangat rentan

Y = Ya; T = Tidak
T = Tinggi; S = Sedang; R = Rendah

harus diperhatikan sebagai bahaya khusus bagi kota dalam  master plan-nya atau 

dalam spesifi kasi  aturan bangunan. Potensi bahaya-bahaya tersebut, jika ada, harus 

diperhatikan untuk semua program manajemen bencana dan dalam mengidentifi kasi 

kota sebagai  Hot Spot karena kejadiannya sering membawa akibat signifi kan dan 

hilangnya kekayaan pribadi. Ancaman dari potensi bahaya-bahaya lainnya merupakan 

indikator berguna dari laju kekambuhannya karena perubahan iklim kemungkinan 

meningkatkan frekuensi potensi bahaya tersebut.

Kategori J berkaitan dengan  sistem tanggap bencana dan adanya program tanggap 

darurat. Kategori ini juga menilai apabila program diperluas (seperti halnya dengan 

program yang rinci dan prosedur operasi yang standar untuk potensi bahaya-bahaya 

terpenting serta melibatkan para pemangku kepentingan lain selain pemerintah), 

dipraktikkan secara teratur, dan pembaruan secara teratur maka program dapat 

berjalan efektif setelah terjadinya bencana.
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Tabel 3.1(d)/ Matriks Tipologi dan Karakterisasi Risiko
Dampak politik dan ekonomi 

G.  Dampak politis dari bencana 
1.  Apakah kota merupakan suatu ibu kota nasional/provinsi atau tempat di mana 

sebagian besar pengambil keputusan bertempat tinggal? (Y atau T)
2.  Apakah dampak bencana di kota kemungkinan akan memengaruhi aktivitas 

politik di daerah yang jauh dari wilayah yang terkena dampak? (Y atau T)
H. Dampak ekonomi dari bencana 
1.  Apakah kota suatu pusat utama aktivitas ekonomi dalam konteks wilayah atau 

nasional? (Y atau T)
2.  Apakah sektor-sektor di bawah ini mempunyai aktivitas utama di kota? 
 a.  Sektor industri? (Y atau T)
 b.  Sektor jasa? (Y atau T)
 c.  Sektor keuangan? (Y atau T)
 d.  Sektor pariwisata dan rumah sakit? (Y atau T)

Y = Ya, T = tidak

Tabel 3.1(e)/ Matriks Tipologi dan Karakterisasi Risiko
Ancaman dan Sistem tanggap bencana 

I.  Ancaman bahaya alam
1.  Gempa bumi? (Y atau T)  
2.  Angin badai? (Y atau T)
3.  Banjir sungai? (Y atau T)
4.  Banjir air hujan atau curah hujan yang ekstrem? (Y atau T)
5.  Tsunami? (Y atau T)
6.  Kekeringan? (Y atau T)
7.  Gunung berapi? (Y atau T)
8.  Tanah longsor? (Y atau T)
9.  Gelombang badai? (Y atau T)
10. Suhu yang ekstrem? (Y atau T)
J.  Sistem tanggap bencana
1.  Apakah ada  sistem tanggap bencana di kota? (Y atau T)
2.  Apakah sistem tanggap bencananya komprehensif dan untuk semua bahaya alam? 
(Y atau T)
3.  Apakah  sistem tanggap bencana dipraktikkan secara teratur? (Y atau T)
4.  Apakah  sistem tanggap bencana diperbarui secara teratur? (Y atau T)

Y = Ya, T = Tidak
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Dampak Perubahan Iklim

Kategori K berkaitkan dengan dampak perubahan iklim. Apakah kota mengetahui 

apa yang dimaksud dengan dampak-dampak perubahan iklim? Untuk mengetahui arti 

bahwa kota mempunyai cukup latar belakang dan sumber daya pengetahuan untuk 

menangani tindakan dan pengukuran di lapangan, termasuk dampak pada beberapa 

sektor perkotaan. Dampak tersebut mungkin dapat diketahui dari penelitian ilmiah 

yang rinci atau dari data empiris dan pengamatan lapangan. Lebih lanjut, respons 

matriks bersandarkan pada keberadaan kebijakan perubahan iklim (dan/atau strategi) 

dan pada program-program perubahan iklim, khususnya penanganan terhadap 

masalah-masalah mitigasi, adaptasi, dan kerentanan seperti dibahas pada Bagian 02. 

Informasi ini juga akan membantu persiapan menghadapi kejadian perubahan iklim 

dengan melakukan percobaan iklim sektor khusus (contoh, kawasan pantai wisata 

memiliki dinding laut dan program evakuasi yang jelas) atau dengan mendiversifi kasi 

dasar ekonomi kota. Tabel 3.1(f) menunjukkan keberadaan atau adanya program-

Tabel 3.1(f)/ Matriks Tipologi dan Karakterisasi Risiko
Dampak perubahan iklim 

K.  Dampak perubahan iklim 
1.  Apa saja yang diketahui tentang dampak perubahan iklim di kota ? (Y atau T)
2.  Apakah sektor-sektor di bawah ini rentan terhadap akibat-akibat perubahan 

iklim?    
 a.  Lingkungan terbangun? (Y atau T)
 b.  Warisan budaya dan agama? (Y atau T)
 c.  Bisnis, industri, dan ekonomi lokal? (Y atau T) 
 d.  Sistem pembangkit dan distribusi energi? (Y atau T)
 e.  Fasilitas perawatan kesehatan? (Y atau T)
 f.  Pemanfaatan lahan? (Y atau T)
 g.  Sistem transportasi? (Y atau T)
 h. Area taman dan rekreasi? (Y atau T)
 i.  Pariwisata? (Y atau T)
3.  Apakah penilaian perubahan iklim berdasarkan studi lokal bukannya model 

regional/ global? (Y atau T)
4.  Apakah kota mempunyai strategi perubahan iklim (mungkin sebagai komponen 

dari kebijakan nasional)? (Y atau T)
5.  Apakah kota sudah mempunyai program perubahan iklim yang tersedia? (Y atau 

T)
6.  Jika ya, apakah program-program perubahan iklim memperhatikan:
 a.  Mitigasi? (Y atau T)
 b.  Adaptasi? (Y atau T)
 c.  Ketahanan? (Y atau T)

Y = Ya, T = Tidak
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program perubahan iklim; kesiapsiagaan manajemen risiko bencana yang lebih rinci 

ditunjukkan di Tabel 3.2 dan 3.3. Jika  model iklim tersedia pada tingkat regional, 

lokal, dan nasional, maka membandingkan dan mengevaluasi skenario yang lebih 

efektif dimungkinkan, dan program-program perubahan iklim selanjutnya akan 

dikembangkan secara konsisten.

B/ UJI TAMBAHAN UNTUK HOT SPOT

Hubungan jelas antara dampak perubahan iklim dan  penilaian kerentanan kota dapat 

ditentukan dengan melengkapi Tabel 3.2, di mana kota mengevaluasi berbagai akibat 

dari faktor-faktor iklim khusus, seperti peningkatan suhu, perubahan curah hujan, 

dan peningkatan permukaan air laut pada sektor utama kota.

Jika kerentanan terhadap dampak iklim khusus di sektor yang tidak diketahui atau 

sedikit dimengerti,   Tim Perubahan Iklim Kota dapat mengacu pada informasi yang 

disediakan pada Bagian 02 dan dapat meninjau ulang materi-materi dan metode-

metode yang didaft ar pada Lampiran D, Panduan Pustaka. Jika   Tim Perubahan Iklim 

Kota dapat mendefi nisikan ancaman terpenting dengan menggunakan Tabel 3.2, tim 

tersebut akan lebih mengerti pada batasan mana kota merupakan  Hot Spot dan faktor-

faktor yang mendukung penentuan ini, secara sederhana dari atribut yang dinilai pada 

tingkat kerentanan tingkat sedang dan tinggi. Dengan pengetahuan tersebut, tim dapat 

menggunakan Bagian 05 untuk membangun dan memperoleh wawasan dari praktik-

praktik internasional yang baik dan relevan.

Tabel 3.2/ Kajian kerentanan berbagai akibat perubahan iklim di daerah 
perkotaan

Matriks atribut

Faktor iklim

Peningkatan 
suhu

Perubahan 
curah hujan

Peningkatan 
permukaan 

air laut
Nilai tingkat kerentanan di setiap area-area berikut.
T = Berbagai akibat dan prioritas tindakan yang sangat penting 
S = Penting dan harus diperhatikan dalam program pembangunan kota
R = Tidak penting
Lingkungan terbangun (T, S, atau R)
Warisan budaya dan agama (T, S, atau R)
Bisnis, industri, dan ekonomi lokal (T, S, atau R)
Sistem pembangkit dan distribusi energi (T, S, atau R)
Fasilitas perawatan-kesehatan (T, S, atau R)
Pemanfaatan lahan (T, S, atau R)
Sistem transportasi (T, S, atau R)
Area taman dan rekreasi (T, S, atau R)
Sistem keadilan sosial (T, S, atau R)
Manajemen air (T, S, atau R)
Pariwisata (T, S, atau R)
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Tabel 3.3/ Kesiapsiagaan dan tanggap bencana multiancaman di sektor perkotaan

Matriks atribut

Kesiapsiagaan dan tanggap bencana

Sektor 
industri

Sektor jasa
Sektor 

keuangan

Sektor 
pariwisata 
dan rumah 

sakit
De� nisikan tingkat kesiapsiagaan dari setiap kejadian untuk setiap sektor.

T = Tingkat tinggi dari kesiapsiagaan dan persiapan untuk tanggap terhadap bencana dan bahaya alam
S = Tingkat agak tinggi dan ada informan dasar/penting (contoh, ditempatkannya sistem dasar manajemen bencana, namun 

tidak komprehensif atau menekankan pada bahaya khusus)
R = Rendah (contoh, tidak ada sistem manajemen bencana, tidak ada sistem peringatan dini, dan sebagainya)

1. Gempa Bumi (T, S, atau R)
2.  Angin badai (T, S, atau R)
3.  Banjir sungai (T, S, atau R)
4.  Banjir air hujan atau curah hujan yang ekstrem (T, S, 

atau R)
5.  Tsunami (T, S, atau R)
6.  Kekeringan (T, S, atau R)
7.  Gunung berapi (T, S, atau R)
8.  Tanah longsor (T, S, atau R)
9.  Gelombang badai (T, S, atau R)
10. Suhu yang ekstrem (T, S, atau R)

Tolok ukur evaluasi risiko dapat juga membantu memotivasi kota untuk memahami 

di mana hambatan dan kesulitan utama dalam kesiapan menghadapi bencana dan 

potensi bahaya alam. Untuk menentukan tolok ukur evaluasi kesiapsiagaan dan 

tanggap bencana di sektor khusus untuk potensi bahaya alam khusus, petugas-petugas 

kota dan  Tim Perubahan Iklim harus melengkapi Tabel 3.3. Hal yang terakhir dapat 

dilakukan lebih khusus dan lebih rinci oleh tim itu sendiri.

Untuk mengisi Tabel 3.2, pengalaman dari bencana yang lalu atau informasi dari 

penelitian global, seperti halnya yang tercakup dalam laporan IPCC atau dokumen 

UNISDR, dapat digunakan untuk menilai risiko yang mungkin timbul. Atribut-

atribut tersebut juga dimaksudkan untuk memotivasi kota supaya melaksanakan 

penilaian berdasarkan pada model-model ilmiah lokal sehingga dampak yang dinilai 

mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi. Oleh karena tindakan mitigasi penting 

untuk merespons potensi bahaya alam secara lebih baik, sedangkan ketahanan 

penting untuk mengembangkan kemampuan kota untuk merespons bencana apa 

pun, faktor-faktor ini secara eksplisit dimasukkan ke dalam Bagian Praktik-praktik 

yang Baik sebagai referensi bagi   Tim Perubahan Iklim Kota. Jika risiko-risiko ini pada 

sektor khusus tidak dikenali, maka   Tim Perubahan Iklim Kota harus mengacu pada 

informasi yang disediakan di Bagian 02 dan/atau materi-materi dan metode-metode 

dari Lampiran D, Panduan Pustaka.



60 / KOTA BERKETAHANAN IKLIM

C/  APAKAH KOTA ANDA MERUPAKAN HOT SPOT? 

Menjadi  Hot Spot berarti bahwa suatu kota mempunyai tingkat yang tinggi dalam 

kerentanan terhadap dampak perubahan iklim (paling sedikit pada beberapa sektor, 

aktivitas, dan daerah) dan mempunyai risiko tinggi terpengaruh bencana alam.39 

Setelah melengkapi matriks (Tabel 3.1, 3.2, dan 3.3),   Tim Perubahan Iklim Kota harus 

dapat menentukan apakah beberapa kondisi (Kategori A–H, Tabel 3.1) dan berbagai 

ancaman (Kategori I–K, Tabel 3.1) terdapat di kota. Untuk mendefi nisikan apakah 

kondisi dan ancaman tersebut membuat kota menjadi Hot Spot, beberapa atribut harus 

diverifi kasi lebih dalam (Tabel 3.2 dan 3.3).

Berdasarkan pada kelengkapan Matriks Tipologi  dan  Karakterisasi Risiko Kota 

serta tingkat nilai, pemerintah kota dan  Tim Perubahan Iklim harus menentukan 

penilaian kerentanan mereka yang mengarahkan ke karakterisasi Hot Spot: semakin 

tinggi kerentanan kota, maka semakin besar peluang kota itu sebagai Hot Spot 

(Gambar 3.1).

Semakin besar jumlah kondisi merugikan yang meyakinkan (untuk pertanyaan-

pertanyaan yang dijawab dengan Tinggi dan Sedang serta jawaban Ya), semakin besar 

peluang kota itu dikategorikan sebagai Hot Spot. Beberapa kondisi yang menentukan 

suatu  Hot Spot dianggap statis atau apa adanya. Kondisi statis mencakup struktur 

politik yang ada, sejarah bencana, dan kondisi geografi  kota yang tidak terpengaruh 

oleh kebijakan kota. Hal yang lainnya dapat dipengaruhi oleh kebijakan kota. Kebijakan 

kota mengenai perubahan iklim dan manajemen risiko bencana harus fokus pada 

unsur-unsur yang dapat terpengaruh.

Tingkatan dari “panas” dapat digunakan oleh kota untuk mengutamakan aktivitas-

aktivitasnya dan memotivasi integrasi program pembangunan yang menekankan pada 

dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Ketika kota melakukan 

tindakan proaktif untuk merespons risiko bencana dan dampak perubahan iklim, 

“pendinginan” Hot Spot akan tercermin dalam Matriks Tipologi Kota dan Karakterisasi 

Risiko karena hal itu akan mengurangi jumlah dari kondisi-kondisi yang merugikan.

Evaluasi suatu kota sebagai Hot Spot dari pertimbangan-pertimbanan dampak 

perubahan iklim dan manajemen risiko bencana [Tabel 3.1(e) dan (f), Kategori I–K] 

dapat juga dinilai berdasarkan indikator-indikator khusus di Tabel 3.4, seperti yang 

Kebijakan 

kota terhadap 

perubahan iklim 

dan manajemen 

risiko bencana 

harus fokus pada 

elemen-elemen 

yang dapat 

terpengaruh.

Kebijakan 

kota terhadap 

perubahan iklim 

dan manajemen 

risiko bencana 

harus fokus pada 

elemen-elemen 

yang dapat 

terpengaruh.

Gambar 3.1/ Spektrum  Hot Spot perubahan iklim 

Ketahanan   Panas
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disarankan oleh UNISDR. Setiap indikator perlu dipelajari dalam konteks kota untuk 

menentukan relevansi dan kepentingannya saat mengevaluasi kota sebagai Hot Spot. 

Petugas-petugas kota dan  Tim Perubahan Iklim dapat menggunakan indikator-

indikator yang disarankan sebagai suatu daft ar pemeriksaan untuk mengevaluasi 

tingkat kesiapsiagaannya dan kemampuan sistem manajemen bencana dan dampak 

perubahan iklim untuk mengurangi kerentanan dan risiko.

Tabel 3.4/ Indikator-indikator yang disarankan untuk kesiapsiagaan

Prioritas tindakan Indikator-indikator yang disarankan

1.  Memastikan bahwa 
dampak perubahan iklim 
dan manajemen risiko 
bencana merupakan 
prioritas daerah dengan 
dasar institusional yang 
kuat bagi implementasi.

(a) Ada kerangka kerja resmi dan institusional bagi dampak perubahan 
iklim dan/atau manajemen risiko bencana dengan tanggung jawab 
yang terdesentralisasi dan kemampuan pada semua tingkat.

(b) Sumber daya yang ditawarkan dan memadai sudah tersedia untuk 
pengimplementasian rencana dampak perubahan iklim dan program 
manajemen risiko bencana pada semua tingkatan administrasi.

(c) Partisipasi masyarakat dan desentralisasi dipastikan melalui delegasi 
otoritas dan sumber daya pada tingkat lokal.

2.  Mengidenti� kasi, 
menilai, dan memantau 
risiko bencana dan 
memperbaiki sistem 
peringatan dini.

(a) Penilaian-penilaian risiko lokal berdasarkan pada data bahaya dan 
informasi kerentanan dapat digunakan dan termasuk penilaian risiko 
untuk sektor-sektor utama.

(b) Sistem tersedia untuk memantau, mengarsip, dan menyebarkan data 
mengenai bahaya dan kerentanan utama.

(c) Sistem peringatan dini tersedia untuk semua potensi bahaya, yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat.

3.  Menggunakan 
pengetahuan, inovasi, 
dan pendidikan untuk 
menciptakan budaya 
keselamatan dan 
ketahanan pada semua 
tingkat.  

(a) Informasi yang terkait potensi bahaya dapat digunakan dan diakses 
pada semua tingkat, untuk semua pemangku kepentingan (contoh, 
melalui jaringan kerja, pengembangan sistem berbagi informasi, dan 
sebagainya).

(b) Kurikulum sekolah, materi pendidikan, dan pelatihan sejenis termasuk 
konsep dan praktik pengurangan dan pemulihan risiko.

(c) Metode penelitian dan perangkat untuk penilaian multirisiko dan 
analisis biaya-manfaat di tingkat kota dan regional dikembangkan 
dan diperkuat.

(d) Strategi kepedulian masyarakat dikembangkan untuk menstimulasi 
pemeliharaan ketahanan terhadap bencana, dengan menjangkau 
komunitas perkotaan dan pedesaan.
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Prioritas tindakan Indikator-indikator yang disarankan

4. Mengurangi faktor-
faktor risiko yang 
mendasari.

(a) Manajemen risiko bencana merupakan tujuan integral dari kebijakan 
dan rencana terkait perubahan iklim, termasuk untuk pemanfaatan 
lahan, manajemen sumber daya alam, dan adaptasi perubahan iklim.

(b) Kebijakan dan program pembangunan sosial diimplementasikan untuk 
mengurangi kerentanan populasi yang paling berisiko. 

(c) Kebijakan dan rencana sektoral ekonomi dan produksi telah 
diimplementasikan untuk mengurangi kerentanan aktivitas-aktivitas 
ekonomi.

(d) Perencanaan dan manajemen perumahan penduduk yang 
menggabungkan dampak perubahan iklim dan elemen-elemen 
manajemen risiko bencana, termasuk pelaksanaan kode etik 
bangunan.

(e)  Tindakan manajemen risiko bencana terintegrasi ke dalam perbaikan 
pascabencana dan proses rehabilitasi.

(f)  Prosedur-prosedur tersedia untuk menilai dampak risiko bencana dari 
semua proyek pembangunan utama, khususnya infrastruktur.

5. Memperkuat 
kesiapsiagaan bencana 
untuk respons efektif 
pada semua tingkat.

(a) Kebijakan yang kuat, kemampuan institusional dan teknis dan 
mekanisme manajemen bencana, dengan perspektif pengurangan 
risiko bencana, tersedia.

(b) Rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana cadangan tersedia 
di seluruh tingkatan administrasi, serta pelatihan secara teratur 
diselenggarakan untuk menguji dan mengembangkan program-
program tanggap bencana.

(c) Cadangan keuangan dan mekanisme tersedia untuk memungkinkan 
respons dan perbaikan yang efektif pada saat dibutuhkan.

(d) Prosedur-prosedur tersedia untuk saling bertukar informasi terkait 
selama bencana dan untuk melakukan tinjauan ulang pascakejadian.

Tabel 3.4/ Lanjutan
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Bagian berikutnya menjelaskan tentang Basis Informasi Kota. Hal ini merupakan perangkat lainnya 

bagi kota untuk memahami diri sendiri secara lebih baik dalam hal risiko bencana dan manajemen 

dampak perubahan iklim. Ketersediaan Basis Informasi Kota akan memungkinkan penilaian 

secara lebih akurat terhadap status  Hot Spot dengan menggunakan matriks. Matriks Tipologi dan  

Karakterisasi Risiko dapat dipertimbangkan sebagai sebuah latihan yang dilakukan dengan jarak 

waktu yang teratur untuk memasukkan Basis Informasi Kota terbaru.
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BAGIAN 04
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Latihan Informasi: 
Menciptakan  Basis 
Informasi Kota

Tujuan Bagian 04

 Meninjau ulang dan menggabungkan  Basis Informasi Kota dalam satu Buku Kerja  sebagai sebuah 
catatan dari proses dan hasil dalam menghadapi bahaya dan dampaknya yang mengarah pada 
pengembangan dan penerapan kebijakan dan program.

Hasil Bagian 04

 Mengidenti� kasi dan membentuk kelompok kerja informasi, sebagai bagian dari Tim Perubahan 
Iklim, yang akan mempersiapkan  Basis Informasi Kota. 
  Basis Informasi Kota akan membantu struktur program manajemen dampak, memandu struktur 
manajemen kota, serta mengoordinasi dan mendistribusikan tanggung jawab di kalangan berbagai  
para pemangku kepentingan (stakeholders).

 B
asis Informasi Kota akan menjadi dasar konsultasi pemangku kepentingan 

(stakeholder) dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan berbagai 

kebijakan dan berbagai program penyelenggaraan prioritas dan program 

perubahan iklim dan manajemen bencana. Tim Perubahan Iklim Kota, dengan 

partisipasi para pemangku kepentingan lainnya, harus melengkapi penilaian Matriks 

tipologi dan karakterisasi risiko (Bagian 03) sebagai langkah awal untuk menciptakan 

sebuah basis informasi kerja.

Mengapa harus mempunyai  Basis Informasi Kota? Sebuah basis informasi kerja  yang 

terbarui merupakan kunci untuk manajemen kota yang baik. Ini akan menjelaskan 

tentang konteks kota dan “alasan” di balik program mitigasi dan adaptasi untuk 

mengubah kondisi, potensi bahaya yang memburuk, dan lebih seringnya bencana.

Dalam mengembangkan  Basis Informasi Kota, penting untuk menghubungkan dan 

menggabungkan perubahan iklim dengan berbagai masalah dan aktivitas manajemen 

risiko bencana. Persilangan pengaruh melalui penyebab dan dampaknya membantu 
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dalam menetapkan prioritas dan kebijakan serta akan memandu persiapan dan 

penerapan program-program struktural dan nonstruktural melalui proyek-proyek 

investasi modal dan pencapaian, pelatihan, dan inisiatif pendidikan.

A/ BUKU KERJA

Semua informasi, peta, dan data-data terkait yang tercakup dalam  Basis Informasi 

Kota harus dikumpulkan dalam sebuah dokumen tunggal, yaitu  Buku Kerja Dampak 

Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana. Bila terdapat informasi dan peta yang 

diperbarui, perubahan-perubahan tersebut tercermin dalam Buku Kerja. Buku Kerja 

tersebut menjadi dokumen rujukan untuk perencanaan kota maupun masyarakatnya. 

Buku Kerja merupakan catatan dan alat yang berguna dari berbagai proses dan hasil 

dalam menghadapi dampak dan potensi bahaya yang mengarah pada penerapan dan 

pengembangan kebijakan dan program.

B/ PROSES PARTISIPASI

Penyusunan Buku Kerja merupakan sebuah proses partisipasi, yang telah diuji dan 

divalidasi. Buku Kerja mencakup serangkaian peta beranotasi yang berisi informasi 

penting dan berbagai masalah kota/masyarakat. Berikut ini merupakan prosedur yang 

disarankan untuk mengembangkan Buku Kerja:

 • Kota harus memberdayakan Kelompok Kerja, kantor yang sudah ada atau  

kelompok yang ditunjuk, dengan tanggung jawab mempersiapkan  Basis 

Informasi Kota sebagai proses bersama yang difasilitasi oleh tim pemerintah 

daerah yang melibatkan departemen pemerintah kota yang penting, pihak swasta, 

dan masyarakat sipil.

 • Petugas-petugas kota perlu menyelenggarakan lokakarya di mana Kelompok 

Kerja menyajikan struktur Buku Kerja. Isi Buku Kerja harus mencakup peta 

beranotasi yang diperkirakan (yang dijelaskan dalam bagian ini) dan hal lain yang 

terkait dengan tipe kota, penentuan Hot Spot, dan hal khusus lain yang mencirikan 

komunitas masyarakat.

 • Harus ada sebuah periode waktu yang memadai untuk membahas permasalahan 

yang terkait. Diskusi ini harus dicatat atau diringkas untuk dicantumkan dalam 

Buku Kerja. Diskusi kemungkinan mencakup identifi kasi kerentanan populasi; 

gambaran lingkungan terbangun dan alami masyarakat; identifi kasi dasar 

ekonomi; pertumbuhan masa depan kota/masyarakat; dasar kelembagaan kota 

seperti informasi mengenai penentuan rute evakuasi, pembangunan ruang, lahan 

yang tersedia, dan pemanfaatan lahan; pengembangan daya tarik pariwisata dan 

aktivitas ekonomi lainnya; serta perlindungan sumber daya alam, pelabuhan, area 

kota bersejarah, dan situs arkeologi.
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 • Harus ada sebuah kelompok yang dibentuk untuk mengerjakan setiap peta. 

Bekerja dengan peta basis kota, kelompok-kelompok tersebut harus membuat 

anotasi (catatan/keterangan) untuk peta khusus yang mereka buat. Semua 

kelompok akan mengadakan rapat untuk menjelaskan dan mendiskusikan 

temuan-temuan mereka. Materi-materi yang disiapkan juga akan disajikan untuk 

menginformasikan usaha-usaha penyebaran populasi yang lebih besar.

 • Pengelolaan Buku Kerja menawarkan kesempatan  pada kota untuk membawa 

para pemangku kepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi dan 

mendiskusikan berbagai hasil dan permasalahan dari pengelolaan dan 

pertumbuhan kota, membuat program baru dan/atau mengubah program 

yang sudah ada, serta mengembangkan kepedulian terhadap kondisi yang 

membutuhkan perhatian. Pengembangan Buku Kerja merupakan suatu proses 

untuk menjaga basis informasi saat ini. Para pengguna di antaranya adalah 

entitas publik dan kantor pemerintah lokal dan nasional, kelompok sektor swasta, 

industri dan niaga, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 

asosiasinya, serta kelompok berkepentingan khusus (specialized interest groups). 

Pemerintah daerah memfasilitasi proses pengembangan Buku Kerja dengan para 

penggunanya.

C/ PETA BERANOTASI

Buku Kerja menjadi tempat penyimpanan peta-peta beranotasi serta berbagai strategi 

dan program selanjutnya yang dipersiapkan untuk menghadapi dampak perubahan 

iklim dan masalah manajemen risiko bencana. Peta beranotasi berikut ini harus 

dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam Buku Kerja serta diperbarui secara teratur:

1. Peta Dasar Kota/Komunitas

Peta Dasar Kota/Komunitas merupakan grafi k dengan keterangan yang menjelaskan 

tata ruang kota/komunitas yang mencatat lingkungan terbangun dan alami, khususnya 

sumber daya lahan.

Di bawah  ini merupakan informasi yang disarankan untuk dicantumkan dalam 

peta:

 • Batas kota/komunitas;

 • Jalan;

 • Infrastruktur penyediaan air, sanitasi, dan saluran pembuangan;

 • Perumahan;

 • Bangunan-bangunan milik komunitas, seperti sekolah, museum, rumah sakit, 

bangunan khusus, pasar, gereja, masjid, kuil, dan sebagainya;

 • Unsur-unsur alam, seperti tumbuhan bakau, perbukitan, sungai, perkebunan, dan 

lainnya;
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 • Pelabuhan, stadion, tempat bermain, dok kapal, bandara, terminal, dan 

sebagainya;

 • Lahan berpenghuni dan lahan kosong serta  lahan yang digunakan untuk tujuan 

lainnya.

2. Peta Pro� l Sosio-Ekonomi Kota/Komunitas

Peta profi l sosio-ekonomi kota/komunitas menyediakan keterangan populasi yang 

berasal dari sumber-sumber lokal dan sensus data yang disajikan serinci mungkin.  

Peta ini memberikan data tentang jumlah rumah tangga, agama, usia, jenis kelamin, 

dan pekerjaan dari penduduk kota/komunitas. Juga terdapat data yang berkaitan 

dengan populasi yang rentan terkena dampak bencana. Informasi mengenai populasi 

yang rentan terkena dampak bencana dipetakan dengan lokasinya pada tingkat rumah 

tangga dan digunakan untuk mempersiapkan panduan, bantuan pendidikan, dan 

program pelatihan evakuasi bagi populasi yang rentan terkena dampak bencana.

Keterlibatan masyarakat dalam persiapan peta Buku Kerja 

berarti memberdayakan para partisipan dan meningkatkan 

akurasi yang lebih baik ke dalam proses.
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Di bawah ini informasi sosio-ekonomi yang disarankan harus tercakup dalam peta:

 • Aktivitas ekonomi, mencakup industri, manufaktur, pusat wilayah bisnis, rumah 

sakit, universitas, pelabuhan, daya tarik pariwisata, usaha kecil, dan area pertanian 

kota;

 • Populasi yang rentan, mencakup orang lanjut usia, anak-anak, penyandang cacat, 

ibu kepala rumah tangga, etnis minoritas, dan lainnya; serta 

 • Keterangan pendukung, mencakup statistik populasi dari populasi total yang 

menunjukkan jenis kelamin laki-laki, perempuan, anak-anak, dan kelompok usia 

tertentu. Populasi yang rentan terkena dampak bencana juga diidentifi kasi dan 

diindikasikan.

3. Peta Pro� l Bahaya Kota

Peta profi l bahaya kota mencatat area yang berpotensi terkena dampak bahaya dan 

menentukan potensi dampak perubahan iklim, melalui pengembangan perencanaan 

skenario. Keterangan pada peta harus memasukkan prioritas potensi bahaya dalam 

daft ar kepentingannya. Daft ar prioritas menyajikan sebuah panduan untuk tahap 

berikutnya dari pengembangan rencana tindakan dan kebijakan. Sejarah bencana 

dipersiapkan untuk mendorong gagasan berupa catatan tertulis manajemen kota/

komunitas. Catatan tersebut mengindikasikan area yang terpengaruh banjir, tanah 

longsor, kebakaran, angin topan, dan tsunami, juga frekuensinya. Peristiwa bencana 

alam (gempa bumi dan letusan gunung berapi) dan area yang paling terpengaruh oleh 

peristiwa itu harus dicatat juga. Kumpulan dari  peta multibahaya dapat menunjukkan 

area yang terkena dampak yang bisa mengindikasikan hal-hal kompleks seperti potensi 

bahaya kesehatan dan area yang tidak boleh dibangun. Peta juga menggunakan grafi k 

untuk mengindikasikan skenario dampak perubahan iklim yang menggambarkan 

dampak dan bencana potensial bagi petugas perencana dan pejabat pemerintah untuk 

memvisualisasikan situasi dan mendasarkannya pada rencana. Informasi ini penting 

untuk perubahan iklim, mitigasi bahaya, adaptasi investasi infrastruktur, serta dapat 

direncanakan bersama untuk menghindari duplikasi dan limbah.

Di bawah ini dampak perubahan iklim dan informasi peta potensi bahaya yang 

disarankan harus tercakup dalam peta:

 • Identifi kasi area yang rentan terhadap potensi bahaya alam yang mencakup gempa 

bumi, banjir, gelombang badai, angin topan, badai pasir dan debu, tsunami, dan 

lainnya; serta

 • Skenario dampak perubahan iklim yang mencakup naiknya permukaan air laut, 

masalah persediaan dan manajemen air, dan episode ekstrem.

Kumpulan 

dari  peta 

multibahaya dapat 

menunjukkan 

area yang terkena 

dampak yang bisa 

mengindikasikan 

hal-hal kompleks 

seperti bahaya 

kesehatan dan area 

yang tidak boleh 

dibangun. 

Kumpulan 

dari  peta 
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menunjukkan 
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dampak yang bisa 

mengindikasikan 
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4. Peta Pertumbuhan Masa Depan

 Peta pertumbuhan masa depan berdasarkan apresiasi akan pentingnya menghadapi 

pertumbuhan masa depan dari lingkungan terbangun-hijau (green-built environment) 

sebagai bagian dari proses perencanaan untuk tempat tinggal dan pemanfaatan lahan 

lainnya, transportasi, taman, dan pengguna energi.  Peta pertumbuhan masa depan 

menunjukkan suatu “visi” dari kota yang mengindikasikan jenis investasi, jumlah 

dan lokasi keperluan modal bagi kesinambungan dan ketahanan, seperti halnya juga 

keterangan usaha-usaha peningkatan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola 

fasilitas masyarakat. Memahami bagaimana kota tumbuh sangat penting untuk 

membangun masyarakat yang berketahanan dan untuk mengendalikan pertumbuhan 

lingkungan terbangunnya. Hal yang menarik perhatian khusus adalah mitigasi dan 

adaptasi infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan manajemen 

potensi bahaya, seperti tanggul laut, rute evakuasi, peningkatan trotoar atau tempat 

pejalan kaki, kanal-kanal, dan  restorasi lahan (landscape). Hal lain terkait yang harus 

ditentukan adalah batas pertumbuhan yang biasanya dipengaruhi oleh persediaan air 

dan halangan topografi . Bisa saja pihak kota memutuskan untuk tidak mengeluarkan 

izin atas konstruksi dan akses ke air jika sumber daya tersebut tidak terdapat di situ.  

Penting kiranya bahwa rencana pertumbuhan masa depan turut memperhitungkan 

sumber daya lahan demikian juga tanggung jawab dan kapasitas kelembagaan dalam 

memberikan layanan dan infrastruktur dasar. Identifi kasi lahan yang aman sangat 

penting bagi pertumbuhan yang berdayatahan. Secara strategis  pembangunan tempat 

tinggal baru dan aktivitas ekonomi ditentukan untuk menghindari lokasi pinggiran 

seperti wilayah banjir, area gempa, dan lereng yang tidak stabil.

Di bawah ini informasi masa depan kota/komunitas yang disarankan harus tercakup 

dalam peta:

 • Lahan yang tersedia untuk pembangunan dan potensi dampak perubahan iklim, 

terutama wilayah banjir dan area tanah longsor, kemiringan yang tajam, dan tanah 

yang buruk untuk pembangunan;

 • Proyek modal yang diidentifi kasi kota/komunitas sebagai prioritas, terutama yang 

menangani dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan komunitas 

yang berketahanan; serta

 • Pengembangan prioritas yang diidentifi kasi dalam konsultasi kota/komunitas, 

terutama yang berkaitan dengan perbaikan struktur dan area kota bersejarah yang 

ada, persediaan air, serta pengendalian banjir dan gelombang badai.

5. Peta Kelembagaan Kota

 Peta kelembagaan kota menempatkan dalam diagram dan teks beranotasi  berbagai 

pelaku dan kantor yang berbeda yang terlibat dalam dan dengan pemerintah daerah. 

Peta mendokumentasikan peranan dan tanggung jawab petugas dan departemen kota, 

petugas tingkat nasional dan regional yang menawarkan dukungan, serta pihak swasta 

dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tertarik bekerja dengan kota dan dapat 
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berkontribusi terhadap kebijakan dan pembangunan, keuangan, dan implementasi 

program.

Di bawah ini susunan kelembagaan kota yang disarankan harus tercakup dalam 

peta:

 • Kantor-kantor kota yang bertanggung jawab dalam hal perubahan iklim dan 

manajemen risiko bencana, di antaranya  Kantor-kantor Pelestarian, Departemen 

Perumahan, Departemen Air dan Sanitasi, Departemen Manajemen Darurat, 

Departemen Transportasi, Kantor Energi, Kantor Keuangan, dan lainnya;

 • Kantor-kantor provinsi (negara bagian) yang bertanggung jawab dalam hal 

manajemen darurat dan pembangunan “hijau”, taman-taman industri, taman 

dan rekreasi, kantor konservasi sejarah, dan departemen keuangan, dan yang 

lainnya;

 • Kantor dan Kementerian Nasional yang bertanggung jawab dalam hal manajemen 

darurat, manajemen risiko bencana, pembangunan kota, dan yang lainnya;

 • Entitas sektor swasta, ruang perdagangan, dewan industri, dan yang lainnya; 

serta

 • Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat internasional, serta 

institusi bantuan teknis/akademis.

D/ KERANGKA KERJA

Dengan informasi dari Buku Kerja yang berkembang setiap waktu, langkah selanjutnya 

adalah menggunakan informasi untuk pengembangan program kebijakan dan tindakan. 

 Basis Informasi Kota menginformasikan langkah-langkah selanjutnya tersebut. 

Kotak 4.1 meninjau ulang langkah-langkah untuk pengembangan  Kerangka Kerja 

Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana. Kerangka Kerja mengidentifi kasi 

komponen penting dari proses yang lebih besar bagi kota untuk mempersiapkan dan 

memberdayakan kebijakan dan strategi-strategi yang berkaitan dengan potensi dampak 

perubahan iklim dan permasalahan manajemen risiko bencana di kota-kota.

Kotak 4.1 Rekomendasi langkah menuju pengembangan kerangka 
perencanaan 

(a) Meninjau ulang dan mengon� rmasi Tim Perubahan Iklim Kota dan Manajemen Risiko Bencana
(b) Meninjau ulang dan mendiskusikan persiapan/pembaruan Perubahan Iklim dan Buku Kerja 

Manajemen Risiko Bencana. 
(c) Mengenali mitra kerja sama dan menyiapkan suatu Panduan Pendukung Mitra Kerja sama.
(d) Mendiskusikan dan mengembangkan mitigasi khusus perubahan iklim, adaptasi, dan program 

manajemen risiko bencana melalui urutan pertanyaan pengembangan rencana.
(e) Mendiskusikan dan menyiapkan suatu program untuk mendokumentasikan mitigasi perubahan 

iklim, adaptasi, dan persiapan program manajemen risiko bencana.
(f) Mengidenti� kasi aktivitas-aktivitas permulaan.
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Kotak 4.2 Rekomendasi pertanyaan bagi perencanaan prioritas

Tim yang dibentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai panduan untuk pengembangan rencana dan kebijakan:

1.  Apa saja tindakan-tindakan prioritas manajemen risiko bencana dan/atau perubahan iklim?
 a.  Identi� kasi prioritas aksi yang akan dikembangkan.
 b.  Tentukan pengembangan yang akan diimplementasikan.
 c.  Identi� kasi hasil yang diharapkan dari tindakan prioritas. Mengapa kita melakukan ini dan hasil apa yang kita harapkan?

2.  Apa strateginya?
a.  Untuk adaptasi: Tetapkan apa yang dapat dilakukan untuk beradaptasi dengan potensi bahaya sebelum menjadi bencana.
b.  Untuk mitigasi: Tetapkan apa yang dapat dilakukan untuk memperkecil dampak dan mengurangi kerentanan.
c.  Untuk respons: Tetapkan rencana respons, tanggung jawab, dan aktivitas-aktivitas apa yang penting untuk menghadapi 

kejadian ini.

3.  Apa perlengkapan yang diperlukan?
a.  Apa perlengkapan yang diperlukan untuk menghadapi dampak demi kesiapsiagaan dan inisiatif mitigasi?
b.  Apa teknologi baru yang ada?
c.  apa lagi yang lainnya?

4.  Bagaimana dengan anggarannya?
a.  Haruskah ada kebutuhan modal bagi implementasi Rencana, apa sumber-sumber yang dapat dan perlu diciptakan?
b.  Latihan penganggaran adalah penting bagi pembuatan Rencana. Jauh lebih baik untuk menentukan batas keuangan yang 

realistis dan aktivitas implementasi yang terus-menerus daripada merancang rencana tanpa ide realistis atas biaya untuk 
implementasi rencana.

5.  Apa pelatihan yang penting?
a.  Kemampuan kota dan komunitasnya untuk mempersiapkan rencana dan mengimplementasikannya selalu menjadi 

pertanyaan. Oleh karena itu, rencana kebutuhan untuk memperhatikan pembangunan kapasitas sebagai bagian dari 
persiapan dan pelaksanaan rencana.

b.  Identi� kasi pembangunan kapasitas dan pelatihan khusus, sumber dari bantuan pelatihan diidenti� kasi dari Panduan 
Dukungan Mitra Kerja sama.

6.  Bagaimana praktiknya?
a.  Implementasi Program Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana dan simulasi merupakan elemen penting dan perlu 

dibangun ke dalam rencana aktivitas.
b.  Perencanaan dan latihan yang tak diberitahukan dijadwalkan oleh kantor yang terkait untuk mengidenti� kasi masalah-

masalah dalam perencanaan, mengidenti� kasi apa yang dikerjakan, dan untuk memperbaiki apa yang tidak dikerjakan. 
Salah satunya tidak "memungkinkan" dalam pelatihan. Latihan dan simulasi dapat diimplementasikan dengan ide 
pembelajaran.

7.  Apa entitas/kantor yang dibuat untuk manajemen Rencana dan apa saja tanggung jawabnya?
a.  Setiap Program Perubahan Iklim dan  Manajemen Risiko Bencana mempunyai tanggung jawab yang berbeda dengan 

kantor lainnya dan membutuhkan perkiraan entitas.
b.  Setiap komite perlu tanggung jawab tertulis dan rencana respons sebagai suatu catatan dari apa yang harus dilakukan 

dan oleh siapa.
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Kerangka Kerja dibantu dengan  Pertanyaan-pertanyaan Pengembangan Rencana 

Prioritas (Kotak 4.2) untuk memandu permasalahan-permasalahan prioritas khusus 

dalam pengembangan Kerangka Kerja.  Pertanyaan-pertanyaan Pengembangan 

Rencana Prioritas merupakan panduan bagi defi nisi masalah prioritas yang disisipkan 

ke dalam rencana. Jawaban pertanyaan tersebut akan digunakan untuk menyusun 

rencana yang diuraikan nantinya untuk mendefi nisikan dan menetapkan aktivitas-

aktivitas khusus yang diperlukan untuk kebutuhan identifi kasi prioritas. Pengembangan 

rencana merupakan tahap penting dari kerangka kerja, yang salah satunya menjelaskan 

serangkaian pertanyaan yang berurutan dan yang memandu persiapan prioritas khusus 

Program Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana.

Latihan-latihan dan pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan suatu rujukan bagi 

masa depan dan kerja yang lebih rinci untuk persiapan dan implementasi rencana 

prioritas. Dampak perubahan iklim dan program manajemen risiko bencana harus 

memperhatikan prioritas kota dan kemungkinan dapat melakukan berbagai tindakan 

awal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam pengembangan inisiatif 

peningkatan emisi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana, kerangka waktu 

merupakan masalah penting, salah satu yang merespons kapasitas perencanaan sebuah 

kota, tingkat kemampuan petugas yang akan mengimplementasikan rencana, dan 

sumber daya yang ada untuk mendanai biaya dari peningkatan modal apa pun yang 

diidentifi kasi. 
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Bagian 05, Contoh-contoh Praktik yang Baik dari Adaptasi dan Mitigasi, menunjukkan 

beberapa tantangan yang dihadapi oleh kota dan mendemonstrasikan bagaimana praktik yang baik 

telah dilakukan dengan efektif.

Kota-kota yang belum memulai mempertimbangkan manajeman risiko bencana atau manajemen 

dampak perubahan iklim dapat mengacu pada struktur organisasional dan mekanisme kelembagaan 

yang berbeda untuk memulai program mereka. Kota-kota selanjutnya selama proses ini dapat 

menggunakan contoh-contoh yang baik untuk mengembangkan program mereka berdasarkan pada 

perbaikan yang telah ditentukan melalui latihan penilaian.
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BAGIAN 05
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Contoh-contoh Praktis 
Adaptasi dan Mitigasi

Tujuan Bagian 05

 Menjadi lebih mengenal praktik dari mitigasi dan adaptasi yang bermanfaat untuk mengurangi 
dampak perubahan iklim dan memperkuat manajemen risiko bencana.

Hasil Bagian 05

 Menjadi lebih mengenal dokumen-dokumen pendukung dan informasi sumber daya yang bermanfaat 
untuk usaha-usaha pengembangan Program Manajemen Risiko Bencana dan Dampak Perubahan 
Iklim.
 Menjadi lebih mengenal contoh-contoh khusus yang akan membantu merumuskan rencana 
termasuk proyek pengenalan, pembiayaan, penyusunan kelembagaan, dan penerapan program 
pelatihan struktural dan nonstruktural dan program investasi modal.

B
anyak kota yang baru-baru ini saja mulai menentukan perangkat dan tindakan 

(langkah)-nya sendiri untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan 

manajemen risiko bencana. Beberapa kota mengetahui bagaimana menilai 

risikonya dan mengevaluasi kerentanannya, dan bagaimana menemukan kemampuan 

teknis yang sesuai di kalangan para pekerjanya dan melalui ahli-ahli lokal. Kota juga 

telah belajar bagaimana mengatasi masalah ‘kemacetan’ (bottleneck) sumber daya 

keuangan, mengandalkan pembiayaan tambahan dari pasar domestik, dari instrumen 

keuangan yang inovatif, dan dari lembaga-lembaga donor internasional.

Praktik-praktik yang baik merupakan suatu proses, praktik, tindakan (langkah), dan 

sistem yang diidentifi kasi di kota-kota terpilih yang menunjukkan kondisi khusus 

yang baik dan dikenal sebagai peningkatan prestasi kota dan efi siensi di area khusus 

dari dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Beberapa praktik  yang 

diadopsi oleh kota-kota tersebut terpilih sebagai contoh-contoh ilustratif dari tindakan 

yang diambil dan diprogramkan di lapangan. Seluruh praktik-praktik terpilih tersebut 

dapat dialihkan di tempat lain, bahkan jika dengan cara yang berbeda dan mengikuti 

garis waktu yang berbeda, dan semuanya sukses diterapkan di manapun.
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Kota-kota yang dijadikan contoh dalam bagian praktik-praktik yang baik ini telah 

memperlihatkan bahwa mereka membuat keputusan sendiri tentang bagaimana 

mengatasi dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Contoh-contoh 

ilustratif terdapat di  Profi l-profi l Kota yang dibahas penuh dalam CD-ROM. Kota-kota 

yang ditampilkan dalam CD-ROM antara lain:

 •  Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat;

 •  Dongtan, China;

 •  Hanoi, Vietnam;

 •  Jakarta, Indonesia;

 •  London, Inggris;

 •  Milan, Italia;

 •  New York City, New York, Amerika Serikat;

 •  Makati City, Metro Manila, Filipina;

 •  Venesia, Italia;

 •  Rockville, Maryland, Amerika Serikat;

 •  Seattle/King County, Washington, Amerika Serikat;

 •  Singapura; dan

 •  Tokyo, Jepang.

Kota-kota tersebut beserta pengalamannya  dipilih karena kemampuannya untuk 

mencontohkan berbagai tindakan (langkah) khusus, yang dapat diterapkan meski 

dalam konteks lain, dengan kisah-kisah yang paling inovatif dan sangat sukses. Hal 

ini tidak dimaksudkan untuk menjadi gambaran yang menyeluruh dari praktik-praktik 

yang baik.

Contoh-contoh lainnya, tidak termasuk dalam  Profi l-profi l Kota namun dijelaskan 

dalam  Praktik-praktik yang Baik, berasal dari kota-kota berikut ini:

 •  Provinsi Albay, Filipina;

 •  Bogota, Kolumbia;

 •  Dagupan City, Filipina;

 •  Provinsi Nam Dinh, Vietnam;

 •   Navotas City, Filipina;

 •  Provinsi Th ua Th ien Hue, Vietnam; dan 

 •  Vancouver, Kanada.

Tabel 5.1 di akhir Bagian 05 meringkas praktik-praktik yang baik berdasarkan jangka 

waktu kemampuan penerapannya: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka 

menengah (lebih dari satu tahun namun kurang dari tiga tahun), dan jangka panjang 

(lebih dari tiga tahun), serta mengidentifi kasi kepemilikan dan tanggung jawab di 

kota madya.
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PRAKTIK YANG BAIK 1/ STRUKTUR 
ORGANISASI DAN BASIS INFORMASI

Tahap awal dalam mengembangkan program dampak perubahan iklim dan manajemen 

risiko bencana adalah membuat basis informasi yang solid, seperti pada langkah 

awal dari Pedoman Dasar ini. Semua informasi dikumpulkan bersama dari berbagai 

sumber (lingkungan, manajemen krisis, akuntansi, dan lainnya) melalui berbagai cara 

(wawancara, pertemuan, arsip, para ahli), dan dari berbagai wilayah (penelitian skala 

luas). Perencanaan merupakan upaya partisipasi dan memerlukan kerja dalam tim.

 Seattle/King County, Washington, Amerika Serikat. Kota ini membuat angket 

khusus yang berfokus pada penilaian sensitivitas (contoh, bagaimana kemungkinan 

perubahan iklim memengaruhi lingkungan bangunan dan lingkungan alam); 

penilaian kemampuan adaptasi (contoh, sistem manusia, alam, dan lingkungan 

terbangunnya yang berkaitan dengan suatu perencanaan area yang telah diberikan 

untuk mengakomodasi perubahan-perubahan iklim dengan gangguan minimum atau 

biaya tambahan minimum); penilaian kerentanan (contoh, kerentanan sistem terhadap 

kerusakan dari dampak perubahan iklim); dan penilaian interaksi lintas lembaga dan 

lintas sektor (contoh, tingkat kerja sama, pertukaran informasi dan data). Kota tersebut 

juga mengusulkan suatu strategi efektif untuk memaksimalkan cara yang terbatas 

dengan mengumpulkan sumber daya dan pemerintah daerah di sekitarnya. Pendekatan 

ini tidak hanya menyediakan keuntungan berbagi biaya, tetapi juga memungkinkan 

pengembangan dan penerapan informasi yang konsisten dalam dampak perubahan 

iklim yang diproyeksikan melalui proses perencanaan regional. 

 New York City, New York, Amerika Serikat. New York City (NYC) telah mengembangkan 

sebuah penelitian ilmiah yang komprehensif pada penurunan skala dampak perubahan 

iklim. Penurunan skala berarti membawa sebuah dampak umum yang potensial dan 

menyesuaikannya dengan kota tertentu. Pemerintah kota bekerja dengan lembaga 

khusus di wilayah tersebut ( Environmental Protection Agency,  Federal Emergency 

Management Agency,  U.S. Army Corp of Engineers), bersama para akademisi 

( Columbia University), dan dengan lembaga penelitian lainnya seperti  National 

Aeronautic and Space Administration (NASA) untuk mengumpulkan semua data yang 

diperlukan, menginstal model komputer yang sesuai, dan menjalankan peranti lunak 

(soft ware) khusus untuk penurunan skala analisis di tingkat kota metropolitan.

PRAKTIK YANG BAIK 2/ MEKANISME KELEMBAGAAN

Dalam konteks perubahan iklim, pengarusutamaan menyatakan bahwa kepedulian 

terhadap dampak iklim dan tindakan yang terkait untuk mengatasi dampak tersebut 

dimasukkan ke dalam kebijakan dan program kota yang sudah ada maupun yang 

akan datang. Pada tingkat kota, pengarusutamaan mengubah tanggung jawab 

terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana dari tanggung jawab masing-

masing dewan, menteri atau lembaga menjadi tanggung jawab semua sektor 
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pemerintahan, masyarakat sipil, dan pihak swasta (sektor privat). Akan tetapi, untuk 

memastikan pengarusutamaan tidak mengarah pada terfragmentasinya usaha-

usaha adaptasi/mitigasi, maka biasanya diperlukan mekanisme koordinasi seperti 

komite multipemangku kepentingan. Langkah penting lainnya adalah memetakan 

para pemangku kepentingan (stakeholders), selanjutnya mengadakan dialog antara 

pemerintah nasional (terutama dalam hal perubahan iklim dan manajemen risiko 

bencana) dengan pihak lembaga donor,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

pihak-pihak swasta. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan jajaran luas dari 

para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, departemen-departemen 

sektoral, dan pembuat kebijakan yang senior, memperkuat dialog untuk memastikan 

pendekatan yang lebih melekat ke pengarusutamaan, dan untuk itu implementasi dan 

kesinambungannya akan berjalan lebih efektif.

 Singapura. Oleh karena tindakan-tindakan perubahan iklim mencakup banyak sektor 

ekonomi dan sosial,  Singapura telah mengembangkan  Strategi Perubahan Iklim Nasional 

melalui suatu pendekatan konsultatif multipemangku kepentingan. Pandangan-

pandangan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat sangat diperlukan 

dalam mengembangkan respons  Singapura terhadap perubahan iklim. Kepemimpinan 

diserahkan oleh komite kementerian dalam perubahan iklim yang dipimpin oleh 

Wakil Perdana Menteri  Singapura. Semua departemen  dan 

kementerian utama dimasukkan dalam panel kementerian. 

Hal ini memastikan bahwa  Strategi Perubahan Iklim Nasional 

akan memiliki dukungan institusional yang kuat dan kebijakan-

kebijakan akan diselaraskan kepentingannya secara penuh 

oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. 

Oleh karena sebagian besar program yang dikembangkan 

melibatkan beberapa menteri dan departemen,  Singapura 

juga menetapkan empat subkomite (bangunan, rumah 

tangga, industri, dan transportasi) dan empat kelompok kerja 

(elektronik, pabrik wafer silicon, farmasi, serta penelitian dan 

pengembangan—litbang) di bawah komite nasional.

 New York City, New York, Amerika Serikat. Wali Kota Michael R. Bloomberg mendirikan 

Kantor Perencanaan dan Kesinambungan Jangka Panjang. Sebagai bagian dari mandat 

yang luas untuk menangani kebutuhan perumahan, transportasi, dan infrastruktur 

lainnya 25 tahun mendatang, kantor ini akan mengoordinasikan perkembangan 

strategi adaptasi iklim. Dengan melibatkan lembaga-lembaga kota lainnya, termasuk 

Departemen Perlindungan Lingkungan dan Departemen Pembangunan, kantor 

perencanaan jangka panjang yang baru telah bertemu dengan lebih dari 100 organisasi 

advokasi, menyelenggarakan pertemuan masyarakat di setiap wilayah kota kecil, dan 

mempertimbangkan ribuan pesan e-mail individu yang dikumpulkan melalui situs 

Web pemerintah. Untuk menentukan strategi adaptasi iklim (rencana tindakan), 

baik adaptasi maupun mitigasi, kantor dan konsultan yang bertanggung jawab telah 

mengembangkan sebuah “pendekatan interaktif para pemangku kepentingan” melalui 
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kontak bangunan dengan Lembaga Perlindungan Lingkungan, Wilayah II;  Lembaga 

Manajemen Darurat Federal; Wilayah II;  Korps Insinyur Angkatan Darat  Amerika 

Serikat;  Pelayanan Taman Nasional;  Area Rekreasi Pintu Gerbang Nasional;  Otoritas 

Pelabuhan New York dan New Jersey;  Departemen Konservasi Lingkungan NYC; 

 Otoritas Penelitian Energi dan Pembangunan;  Departemen Perlindungan Lingkungan 

NYC; Departemen Kesehatan NYC; Departemen Perencanaan Kota NYC; Departemen 

Perancangan dan Konstruksi NYC; Departemen Pertamanan dan Rekreasi NYC; Con 

Edison; Otoritas Transportasi Metropolitan; dan Asosiasi Program Regional.

Makati City, Filipina. Makati City telah 

menyusun mekanisme institusional yang 

kuat untuk memfasilitasi tindakan terhadap 

perubahan iklim dan manajemen risiko 

bencana. Kota tersebut telah menyusun   Dewan 

Koordinasi Bencana Makati City (MCDCC) 

sebagai ujung tombak perencanaan upaya-

upaya manajemen risiko bencana di kota. Kota 

itu juga telah menyusun  Dewan Perlindungan 

Lingkungan Makati City (MCEPC) sebagai 

ujung tombak perencanaan manajemen 

lingkungan dan manajemen perubahan 

iklim di kota. MCDCC telah mewakili semua 

departemen terkait di pemerintah kota dan 

pemerintah nasional. Struktur institusional 

dari dua lembaga ini memfasilitasi perencanaan 

terkoordinasi dan juga memastikan bahwa 

permasalahan-permasalahan lintas isu ditangani 

oleh kedua dewan.

 Dagupan City, Filipina. Dagupan City telah membentuk sebuah  Kelompok 

Kerja Teknis dari  Dewan Koordinasi Bencana Kota untuk mengimplementasikan 

kesiapsiagaan dan aktivitas mitigasi serta untuk menghadapi perubahan iklim. 

Anggota-anggota  Kelompok Kerja Teknis ini mencakup kepala dari semua departemen 

terkait di kota tersebut. Oleh karena komite yang sama mengurusi manajemen risiko 

bencana dan manajemen perubahan iklim, maka kota itu juga membuat berbagai 

perubahan kebijakan yang diperlukan semua program manajemen risiko bencana 

untuk memasukkan adaptasi perubahan iklim ke dalam program mereka.

 Provinsi Albay, Filipina. Provinsi Albay telah membentuk sebuah  Pusat Inisiatif 

dan Penelitian Adaptasi Iklim (CIRCA) sebagai mitra kerja sama swasta-pemerintah 

untuk membantu menyusun prioritas adaptasi di provinsi tersebut dan membantu 

dalam implementasinya. Seluruh departemen terkait di tingkat provinsi dan berbagai 

pemerintah daerah ada di bawah payung CIRCA. CIRCA juga mempunyai partisipan 

dari pihak institusi akademis dan sektor perusahaan. Supaya program-program 
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adaptasi di pemerintah dapat diinstitusikan, maka provinsi juga telah menggolongkan 

pengeluaran dari adaptasi itu sebagai suatu pengeluaran yang wajib. Desa-desa setempat, 

yang merupakan tempat paling rentan di provinsi tersebut, memperoleh dana-dana 

untuk berbagai program manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

PRAKTIK YANG BAIK 3/ KEPEMILIKAN OLEH 
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN TEKNIS

Semua kisah-kisah manajemen risiko bencana dan dampak perubahan iklim kota 

berakar di departemen-departemen yang  ditunjuk khusus dan sering pula yang saling 

bekerja sama. Para petugas departemen teknis merupakan kelompok-kelompok kerja 

teknis yang mengimplementasikan program dan prosedur, biasanya ditetapkan oleh 

dewan kota.

Sebagian besar praktik-praktik yang baik memerlukan implementasi dari departemen-

departemen teknis yang mungkin ragu-ragu dalam mengambil alih tugas jika mereka 

tidak merasa bahwa perubahan iklim merupakan mandat. Tindakan mitigasi dan 

adaptasi menekankan bahwa departemen teknis harus diagendakan sebagai suatu 

aktivitas dari departemen itu.

Pada sebagian besar tinjauan kasus, bahkan ketika hanya satu kantor yang secara resmi 

bertanggung jawab terhadap perubahan iklim dan/atau menajemen risiko bencana, 

beberapa departemen teknis terlibat dalam proses. Tujuan akhir seperti perubahan 

iklim dan manajemen risiko bencana terkadang memberikan perhatian tentang 

sumber daya, tata kelola, dan wewenang organisasi di dalam departemen-departemen 

kota. Kerja sama antarsektoral bukanlah sebuah hasil kerja sendiri atau fenomena yang 

otomatis berkelanjutan. Hal tersebut harus diikuti serta diatur dan dikelola. Sebagai 

contoh, di Milan dan NYC, satu departemen telah ditunjuk, tetapi pasti selalu bekerja 

sama dengan banyak departemen lainnya di kota. Sebagai sebuah konsep, kerja sama 

antarsektoral bertentangan dengan kesatuan di sebagian besar sistem pemerintahan. 

Anggota dewan dan petugas pemerintah, biasanya mewakili area disiplin khusus dan 

kelompok-kelompok profesional, yang mungkin hendak mempertahankan sektor 

kepentingannya dan bersaing dengan yang lainnya dalam anggaran yang terbatas. 

Ketika berhubungan dengan masalah perubahan iklim dan bahaya alam, sebagian 

besar kasus menunjukkan bahwa karakteristik saling bersaing  dikalahkan oleh persepsi 

bahwa kerja sama mungkin secara nyata lebih menguntungkan, dan penghalang 

antardepartemen biasanya dibuang jauh-jauh.

 Singapura, Makati City, dan Tokyo merupakan kota-kota yang memberikan contoh-

contoh kepemilikan oleh departemen-departemen teknis dengan kemampuan dan 

otoritas untuk memastikan koordinasi yang tepat di antara berbagai lembaga. Program-

program melaporkan kepada dan dipantau oleh mekanisme institusional tingkat lebih 

tinggi.
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PRAKTIK YANG BAIK 4/ PENYIAPAN 
STRATEGI PERUBAHAN IKLIM

Pengembangan strategi terhadap perubahan iklim akan membantu untuk menetapkan 

rencana kerja yang diprioritaskan untuk kota guna mengurangi dampak-dampak 

melalui mitigasi, adaptasi, serta kebijakan pengetahuan manajemen dan aktivitas-

aktivitas. Oleh karena sebagian besar negara-negara Asia Timur dan Pasifi k pada 

tahap awal mengembangkan strategi mereka sendiri, kota-kota mungkin ingin 

mengumpulkan dan mengonsolidasi dokumen-dokumen yang tersedia dalam strategi 

nasional itu, dokumentasi terkait yang dikembangkan oleh lembaga donor atau institusi 

multilateral, serta kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan lainnya yang dapat 

diaplikasikan. Terdapat langkah-langkah penting yang diikuti untuk membahas suatu 

strategi: (a) mengidentifi kasi penghalang pengetahuan utama, khususnya yang terkait 

dengan sifat fi sik (hidrologi, geologi, dan lainnya), lingkungan, dan kesehatan/sosial 

akibat-akibat dari perubahan iklim dan variabilitas di area kota; (b) mengidentifi kasi 

dampak-dampak utama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diperkirakan dari 

beberapa skenario iklim yang berbeda; (c) menjelaskan tindakan-tindakan/aktivitas-

aktivitas yang siap dijalankan atau program dan mengevaluasi kemampuannya 

dalam  merancang skenario masa kini dan masa mendatang serta kemampuannya 

untuk mengusulkan solusi  efektif dan investasi yang diperlukan; (d) mengidentifi kasi 

tindakan terpenting yang diambil dalam hal perkembangan dan penyebaran informasi, 

perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta pengenalan dan perancangan 

struktur kelembagaan dan insentif yang sesuai; (e) mencari 'juara' tingkat lokal/

nasional yang menyokong strategi; (f) mengevaluasi konsistensi dengan program-

program nasional lainnya; dan (g) menyiapkan kerangka kerja untuk perencanaan 

bisnis tahunan.

 Tokyo, Jepang.  Strategi Perubahan Iklim Tokyo menetapkan kebijakan dasar untuk 

proyek 10 tahun demi Pengurangan Karbon di Tokyo, sebuah proyek ambisius yang 

dikeluarkan oleh  Tokyo Metropolitan Government—TMG (Pemerintah Metropolitan 

Tokyo) pada akhir Januari 2007. Kebijakan tersebut menjelaskan kerangka kerja dasar 

dari strategi mitigasi perubahan iklim yang ingin dilaksanakan oleh TMG  selama  

10 tahun ke depan. Ukuran-ukuran representatif yang dirancang untuk mengatasi 

perubahan iklim telah diidentifi kasi. Kebijakan ini memperjelas arah strategi mitigasi 

perubahan iklim pemerintah yang harus didorong ke depan, berdasarkan rincian 

penelitian yang telah dilakukan oleh Dewan Lingkungan Metropolitan Tokyo, serta 

berdasarkan laporan interim yang diserahkan oleh Dewan, dalam persiapan revisi 

 Master Plan Lingkungan Metropolitan Tokyo.

Pada dasarnya,  menyelenggarakan tindakan (langkah) mitigasi perubahan iklim 

merupakan tanggung jawab utama Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang harus 

mendorong maju kebijakan strategi dan target-target nasional untuk menghadapi 

masalah perubahan iklim. Akan tetapi, TMG telah mencatat bahwa Pemerintah Jepang 

gagal mencapai target-target pengurangan jangka menengah dan jangka panjang atau 

tindakan yang efektif dan spesifi k. TMG telah mengembangkan strategi-strategi tingkat 
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tertinggi di dunia melalui  Strategi Perubahan Iklim Tokyo-nya atas nama Pemerintah 

Jepang dan memimpin pengembangan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim 

di Jepang.  Strategi Perubahan Iklim Tokyo jauh lebih ambisius dalam tujuan dan 

cakupan daripada komitmen Jepang pada Protokol Kyoto. Strategi ini merupakan hasil 

dari komitmen TMG untuk masa depan lebih ‘berkelanjutan’ dan tujuannya untuk 

memperbaiki kota demi generasi-generasi masa depan.40

 

 Milan, Italia. Milan berkomitmen mengurangi emisinya secara drastis. Menggunakan 

tahun 2000 sebagai sebuah titik acuan, Milan berencana mengurangi  gas rumah 

kaca—GRK (greenhouse gas—GHG) sebesar 15 persen di tahun 2012 dan 20 persen di 

tahun 2020. Program iklim Milan berfokus pada pengurangan emisi dari penggunaan 

energi penduduk dan transportasi, yang juga masih didasarkan  pada pendekatan 

program yang memperhitungkan seluruh faktor yang menghasilkan, mengumpulkan, 

dan menyerap emisi. Strategi Milan untuk karbon dioksida merupakan satu di antara 

tindakan (langkah) yang dirancang untuk melaksanakan  pengurangan emisi GRK 

secara terprogram dan organik, langsung pada sumber-sumber utama dari emisi: 

penggunaan energi rumah tangga dan sektor transportasi.

Kota Milan juga mempromosikan programnya tentang iklim khususnya saat 

mengajukan diri sebagai penyelengara   Expo 2015. Milan tidak hanya bermaksud untuk 

mengurangi pembangkit emisi selama persiapan, pelaksanaan, dan pengevaluasian 

setelah even itu  dengan mengadopsi mekanisme untuk mengimbangi emisi-emisi 

tersebut, tetapi lebih spesifi k untuk mengusulkan mekanisme dan proyek penelitian 

baru guna menciptakan kredit emisi, menarik ide-ide baru, dan mengekspor teknologi 

terbaik atau praktik-praktik dan keterampilan yang baik ke negara-negara lain. Milan 

mempromosikan inisiatif-inisiatif baru yang sesuai dengan Protokol Tokyo (rencana 

pendanaan karbon) untuk merancang dan menguji aplikasi nyata untuk dibagi dan 

diimplementasikan secara bersama-sama dengan kota-kota di Eropa dan negara-

negara berkembang. Usulan percobaan (eksperimental) Milan melampaui apa yang 

ditentukan oleh Protokol Kyoto, sambil di sisi laintetap mempertahankan pendekatan, 

jangka waktu, komitmen, dan sifat sukarela dari rencana Uni Eropa.

 Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Sebagai wujud kepemimpinan dan 

komitmen, Wali Kota Albuquerque, Martin J. Chaves adalah wali kota pertama yang 

menandatangani Konferensi Amerika Serikat tentang Perjanjian Perlindungan Iklim 

Para Wali Kota. Wali kota tersebut juga merupakan anggota dan wakil pimpinan 

Dewan Perairan Kota, Konferensi Amerika Serikat dan sebagai bagian dari sebuah 

kelompok wali kota Amerika Serikat yang mengeluarkan isu  Pernyataan Wali Kota 

tentang Pemanasan Global.

 Seattle/King County, Washington, Amerika Serikat. Untuk membuat suatu perbedaan, 

King County memulai upaya-upayanya dengan memperjelas kemauannya untuk 

ikut serta dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tujuan yang berani untuk 
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wilayahnya telah ditetapkan, yaitu pada 

tahun 2050 kota tersebut akan melihat 

stabilisasi iklim atau pengurangan 80 

persen emisi GRK di bawah tingkat hari 

ini. Program Iklim King County tahun 

2007 merupakan respons pertama terhadap 

perintah eksekutif mengenai Kesiapsiagaan 

Pemanasan Global pada Maret 2006 dan 

 Gerakan Dewan King County 12362 pada 

Oktober 2006 yang memberikan pandangan 

mengenai bagaimana kota tersebut mencoba 

mengurangi emisi GRK dan bekerja untuk 

mengantisipasi (mitigasi) dan beradaptasi 

dengan proyek dampak perubahan iklim, 

berdasarkan pengetahuan ilmiah yang paling 

baik yang ada saat ini. Tim Perubahan Iklim 

dibentuk yang mencakup para Eksekutif 

Kantor dan Departemen-departemen seperti 

Pembangunan dan Pelayanan Lingkungan, 

Pelayanan Eksekutif, Sumber Daya Alam 

dan Taman, Kesehatan Masyarakat, dan 

Transportasi. Menariknya, Departemen Manajemen Darurat tidak temasuk dalam 

Tim tersebut.

 Provinsi Thua Thuen Hue, Vietnam. Sebuah  Lokakarya Pembangunan telah 

membantu masyarakat di Vietnam Tengah sejak tahun 1999 untuk mengurangi 

kerentanan mereka terhadap bahaya yang terkait dengan iklim, termasuk angin, 

banjir, badai tropis, dan angin topan. Intensitas badai siklon tampaknya meningkat, 

dan pada tingkat masyarakat bawah atau akar rumput (grassroot), berbagai faktor sosial 

dan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan kerentanan kota dan masyarakat 

desa terkena dampak bencana yang terkait dengan iklim. Dua kelompok sosial yang 

terkena dampak khusus: penduduk yang sangat miskin, yang tinggal di daerah yang 

rentan yang mana pemerintah mencoba untuk menguranginya melalui program 

pemindahan perumahan sementara; dan penduduk yang membangun rumahnya 

sendiri namun rentan terhadap bencana. Risiko kerusakan dan kehilangan rumah 

meningkat karena para keluarga tidak menerapkan peraturan dasar konstruksi yang 

tahan badai (sehingga bahan-bahan dan struktur bangunan tidak mudah rusak) dan 

mengikuti kecenderungan membangun rumah dengan atap yang sangat rata yang 

memiliki risiko kerusakan tinggi.

Dengan dukungan dari Komisi Eropa,  Lokakarya Pembangunan mempromosikan 

aplikasi dari prinsip-prinsip tahan badai terhadap perumahan baru atau yang 

sudah ada di Vietnam Tengah.  Angin topan Xangsane pada bulan Oktober 2006 

menyebabkan kerusakan yang luas pada properti, tetapi banyak keluarga dengan cepat 
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mengaplikasikan prinsip-prinsip  Lokakarya Pembangunan dalam kerja rekonstruksi 

rumah-rumah mereka. Otoritas provinsi Th ua Th ien Hue mengeluarkan keputusan di 

bulan Oktober 2006 yang  menginstruksikan otoritas dan penduduk setempat untuk 

mengaplikasikan 10 kunci prinsip-prinsip bangunan tahan badai yang diajukan oleh 

 Lokakarya Pembangunan. Inisiatif ini menyoroti bagaimana pencegahan bencana harus 

dimulai di tingkat masyarakat, dan karena dampaknya yang luas, keluarga memerlukan 

bantuan keuangan dan teknis. Dukungan seperti ini perlu disokong oleh Pemerintah 

untuk dampak skala besar dan nyata. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di www.

dwf.org/vietnam/phongchongbao/index.htm.

PRAKTIK YANG BAIK 5/ MEMBANGKITKAN 
KEPEDULIAN MASYARAKAT

Kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim umumnya rendah. Permasalahan ini 

dipandang jauh dari kehidupan penduduk sehari-hari, baik yang  menyangkut dampak 

dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan beradaptasi terhadap 

perubahan iklim. Untuk itu, merupakan prioritas yang jelas untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim, harus terkait dengan berbagai 

pilihan dan tindakan di rumah, tempat kerja, atau tempat bermain, dan pada akhirnya 

menempatkan tindakan perubahan iklim melalui perubahan-perubahan sederhana 

dari gaya hidup. Kebijakan kepedulian masyarakat dapat berbeda di masing-masing 

kota; tetapi beberapa langkahnya bersifat umum: (a) informasi, pendidikan, dan 

pelatihan; (b) partisipasi masyarakat dan pelibatan para pemangku kepentingan; (c) 

motivasi dan pemberdayaan masyarakat untuk bertindak efektif terhadap perubahan 

iklim.

 Rockville, Maryland, Amerika Serikat. Komisi Rockville tentang Lingkungan 

menjalankan peranan penting dalam mensponsori dan memfasilitasi dialog dan diskusi 

masyarakat mengenai permasalahan lingkungan dan kesinambungannya.  Departemen 

Pekerjaan Umum mengeluarkan, meletakkan, dan mendistribusikan Laporan Tahunan 

tentang Lingkungan dan Kesinambungan, tentang  kemajuan  Rockville dalam mencapai 

rekomendasi dan tujuan strategi. Pihak kota memberikan sebuah penghargaan 

“sifat-sifat bangunan hijau” bagi para arsitek dan pengembang yang secara sukarela 

memasukkan sifat-sifat hijau ke dalam bangunan rumah dan perniagaan di Rockville. 

Kota juga mensponsori sebuah pameran seni “hijau” dan lokakarya seni hijau untuk 

menyampaikan pesan-pesan konservasi dan kesinambungan. Semua departemen kota 

mengajak asosiasi di sekitarnya, organisasi masyarakat, Kamar Dagang setempat, dan 

sekolah-sekolah untuk mengembangkan dan mempromosikan sebuah kota yang 

ramah lingkungan dengan mengembangkan informasi dan materi-materi pendidikan 

yang sebelumnya tidak diketahui untuk disebarluaskan ke penduduk.
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 Singapura.  Climate Change Awareness Program (Program Kepedulian Perubahan 

Iklim) dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air ( Ministry of 

Environment and Water Source —MEWR) pada  Hari Bumi, 22 April 2006. Program 

tersebut dipimpin oleh Dewan Lingkungan  Singapura dan didukung oleh  Badan 

Lingkungan Nasional beserta Organisasi Perubahan Iklim dan Perusahaan Minyak 

Shell, yang menggambarkan keterkaitan nyata antara pemerintah dan pihak swasta. 

Dengan tema yang berjudul “  Everyday Superhero”, program bertujuan untuk 

meningkatkan kepedulian di kalangan rumah tangga dan pengendara dalam prinsip 

dasar perubahan iklim, serta untuk menunjukkan bagaimana penduduk  Singapura, 

melalui kebiasaan/perilaku sederhana namun tetap nyaman yang menghemat energi 

dan uang serta mengurangi emisi GRK,  bisa menjadi pahlawan (superhero) setiap 

hari. Contoh-contoh dari kebiasaan/perilaku tersebut diberikan di situs  Web  Climate 

Change Awareness Program di www.everydaysuperhero.com.sg.

Makati City, Filipina. Makati City telah memulai beberapa program untuk 

mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim dan memotivasi 

partisipasi masyarakat dalam program-program manajemen perubahan iklim. Target 

khusus program kepedulian masyarakat adalah anak-anak sekolah, keluarga, pemilik 

toko dan penjaja keliling, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kota tersebut juga 

telah mengembangkan program pengurangan emisi GRK dengan melibatkan para 

pemangku kepentingan terkait. Program kepedulian masyarakat lainnya antara lain 

 Bulan Lingkungan,  Hari Bumi, dan  Jam Bumi. Materi-materi informasi, pendidikan, 

dan komunikasi secara teratur disebarluaskan oleh kota untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat.

 Dagupan City, Filipina.  Kelompok Kerja Teknis dari  Dewan Koordinasi Bencana 

Kota terdiri atas kepala dan staf dari semua departemen yang terkait.  Kelompok Kerja 

Teknis bekerja erat dengan masyarakat untuk menanamkan suatu budaya keselamatan 

hidup masyarakat. Kelompok tersebut juga bekerja untuk memperkuat Dewan 

 Koordinasi Bencana Barangay (Dewan Masyarakat) di delapan daerah yang berisiko 

tinggi. Penduduk di daerah berisiko tinggi itu juga telah menilai risiko mereka sendiri, 

termasuk mempersiapkan peta bahaya (gempa bumi, banjir, tsunami, dan angin topan) 

dengan bantuan dari  Dewan Koordinasi Bencana Kota sehingga mereka mempunyai 

suatu pemahaman yang jelas mengenai kerentanan mereka terhadap bencana. Kota 

tersebut mendapatkan penghargaan bergengsi ‘ Kalasag Award’ pada tahun 2007 atas 

upaya-upaya tersebut.

 Provinsi Albay, Filipina. Komunikasi dan pelatihan masyarakat merupakan salah satu 

prinsip dasar dari inisiatif perubahan iklim Provinsi Albay. Lebih dari 720 petugas 

Barangay telah dilatih untuk manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan 

iklim. Anak-anak sekolah di provinsi tersebut memiliki kepekaan terhadap dampak 

perubahan iklim dan program-program manajemen risiko bencana.
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PRAKTIK YANG BAIK 6/ PENGHITUNGAN 
DAN PELAPORAN MITIGASI: INVENTARISASI 
GAS RUMAH KACA (GRK)

Jika Anda tidak dapat mengukur, maka Anda tidak dapat mengelola. Jika suatu kota 

tidak mengetahui jumlah produksi GRK di wilayahnya berdasarkan aktivitas kota (dan 

yang lainnya), maka kota tidak dapat merencanakan kebijakan yang benar. Pelaporan 

lingkungan mendorong pengungkapan yang sebenarnya dari kinerja lingkungan 

organisasi dan mempromosikan transparansi keputusan di mana mereka dapat terkena 

dampak lingkungan. Menghitung dan melaporkan kinerja lingkungan sangat penting 

untuk mengurangi biaya, meningkatkan proses, dan menemukan harapan-harapan 

pemangku kepentingan, khususnya di lingkungan dengan harga bahan bakar yang 

tinggi.

 Singapura. Perusahaan dan institusi seperti Singapore Airlines; ST Microelectronics; 

Sony Electronics; City Development, Ltd.; dan Politeknik  Singapura telah 

mengeluarkan laporan-laporan lingkungan yang mana mereka bertanggung 

jawab terhadap emisi GRK-nya. Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang 

disebabkan oleh perubahan iklim, program Pemerintah untuk mendorong pelaporan 

perusahaan tentang emisi karbon dioksida (CO2) di kalangan perusahaan-perusahaan 

pembangkit tenaga, seperti halnya di kalangan perusahaan-perusahaan pengguna 

energi besar, untuk meningkatkan kepedulian atas penggunaan energi dan kemudian 

membantu mengidentifi kasi area demi peningkatan efi siensi.

 Milan, Italia. Inventarisasi emisi atmosfer yang rinci untuk Kawasan Lombardy, 

termasuk Milan, sebuah daerah pusat industri dengan sekitar 9 juta penduduk, 

diterbitkan pada tahun 2001 dan 2003 dan  segera diterbitkan untuk  tahun 2007. 

Inventarisasi berdasarkan pada basis data yang dinamakan  INEMAR (INventario 

EMissioni in Aria) dan mempertimbangkan sekitar 220 aktivitas dan 12 zat polutan: 

sulfur oksida (SO2), nitrogen oksida (NO8), senyawa organik mudah menguap 

non-metana (NMVOC), metana (CH4), karbon monoksida (CO), karbon dioksida 

(CO2), amonia (NH3), nitrous oksida (N2O), total partikel endapan (TSP), partikel-

partikel 10 mikrometer (PM10), partikel-partikel 2,5 mikrometer (PM2,5), dan 

polikhlorindibenzo-p-dioksin dan dibenzofuran (PCDD/Fs). Pada beberapa dekade 

yang lalu, pihak kota tersebut mulai bekerja dalam pemantauan, penghitungan, dan 

pelaporan polutan. Emisi gas rumah kaca di kota Milan pada tahun 2005 berjumlah 

5.803,47 kton CO2. Hal ini menunjukkan jumlah CO2 sepadan dengan emisi dari 

berbagai sektor, seperti  pertanian, sumber-sumber mekanis, pembakaran industri 

dan nonindustri, ekstraksi dan distribusi bahan bakar, pabrik, pembangkit dan 

transformasi tenaga, transportasi jalan raya, pengolahan limbah, dan bahan-bahan 

pelarut.
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Makati City, Filipina. Makati City memulai penghitungan inventarisasi GRK-nya 

pada tahun 2004 dengan bantuan dari  Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan 

Lokal (ICLEI). Kota tersebut memperhatikan emisi GRK dari sektor transportasi, 

limbah, dan konsumsi energi. Pemerintah kota menggunakan data dari inventarisasi 

GRK dengan target sumber-sumber emisi yang besar agar mengimplementasikan 

program-program mitigasi.

PRAKTIK YANG BAIK 7/ MEKANISME PEMBIAYAAN 
DAN PENGALIHAN RISIKO BENCANA BESAR

Terlepas dari paparan risiko dan kerentanan terhadap bahaya yang semakin meningkat, 

negara-negara berkembang menanggung sebagian besar risiko yang ada karena pasar 

asuransi domestik mereka tidak mampu untuk mengalihkan risiko ke  pasar reasuransi 

internasional.41 Bahkan sejumlah kecil perlindungan  asuransi yang ada dalam praktik 

cenderung terbatas untuk properti komersial utama di daerah perkotaan, sedangkan 

tingkat penetrasi asuransi untuk pemilik rumah dan bisnis kecil di sebagian besar 

negara-negara tersebut terbilang sangat kecil. Perlindungan bencana besar bagi pemilik 

rumah berpendapatan tinggi terkadang ada di pasar yang berpendapatan menengah. 

Hambatan utama pembangunan dari pasar asuransi adalah pendapatan per kapita yang 

rendah dari konsumen yang mempunyai pendapatan rendah, yang memiliki sedikit 

harta untuk diasuransikan, dan yang menghadapi biaya tinggi utnuk mengakses dan 

mendapatkan layanan dari perusahaan asuransi komersial.

Perusahaan asuransi domestik dalam mengembangkan pasar cenderung memiliki 

modal yang kecil, dan sebagian besar tidak mempunyai kapasitas untuk menjamin 

risiko bencana alam. Sebagai akibatnya, apa pun jaminan risiko bencana besar yang 

mereka tawarkan pasti sebagian besar diasuransikan kembali lewat pasar internasional 

di mana penentuan harganya menjadi lebih berfl uktuasi saat ini. Sebagai akibat dari 

terbatasnya jaminan asuransi untuk risiko bencana besar yang disediakan oleh pasar 

lokal dan kurangnya insentif ekonomi untuk terlibat dalam manajemen risiko ex-

ante (antisipasi pra-bencana), pemerintah umumnya menanggapi bencana alam 

setelah kejadian, mengandalkan bantuan donor dan anggaran domestik, termasuk 

mengalihkan sumber daya dari rencana proyek-proyek pembangunan lainnya. Meski 

pendanaan ex-post (pascabencana) dari para donor dan bank-bank pembangunan 

internasional dapat menjadi bagian penting dari strategi manajemen risiko bencana 

pemerintah, ketergantungan berlebih terhadap pendekatan ini mempunyai suatu 

penurunan potensi, yaitu kurangnya insentif ekonomi bagi negara-negara yang ikut 

serta dalam manajemen risiko proaktif dan peningkatan kapasitas tanggap darurat.42

 London, Inggris.  Asosiasi Penjamin Asuransi Inggris (ABI) mengutarakan untuk 

pertama kalinya masalah serius tentang status  pertahanan pantai Inggris pada awal 

tahun 1990, berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan dengan  Otoritas Sungai 

Nasional (saat ini disebut Badan Lingkungan). ABI mempelajari efektivitas dari sistem 
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 Th ames Barrier yang melindungi kota London dan menyimpulkan bahwa sistem ini 

“akan melayani sebagian besar warga London dengan baik sepanjang hidupnya.”43 

Selanjutnya sejak mereka memperhatikan tentang bagaimana dan di mana banjir 

terjadi, penelitian yang didanai ini mengarah ke bagaimana sistem drainase kota akan 

menanggulangi perubahan iklim, dan meneliti bagaimana cara membuat rumah-

rumah supaya lebih tahan terhadap banjir. ABI juga telah meneliti risiko banjir yang 

terkait dengan pembangunan dalam  Area Pertumbuhan Pemerintah dan menemukan 

bahwa risiko banjir nasional—kerusakan yang diperkirakan sepanjang waktu yang 

ditentukan—dapat meningkat 5 persen kecuali langkah-langkah manajemen risiko 

banjir yang sesuai dilakukan.

Banjir yang terjadi pada musim panas 2007 dipandang sebagai suatu peringatan terakhir 

bagi Pemerintah untuk berbenah. Penangguhan tindakan saat ini akan meningkatkan 

biaya tindakan selanjutnya dan akan menyebabkan penderitaan personal yang besar 

sementara ini.

Banjir musim panas menghadapkan industri asuransi dengan satu dari tantangan 

terbesarnya yang pernah ada: Skala dari musibah banjir yang melintasi Inggris 

sangatlah besar, melampaui semua kejadian semenjak perlindungan (jaminan) banjir 

diperkenalkan sebagai fi tur standar dari kebijakan properti pada awal tahun 1960. 

Industri asuransi telah merespons sekitar 165.000 klaim, dengan sekitar 120.000 klaim 

rumah tangga, 27.000 klaim perniagaan, dan 18.000 klaim pengendara. Biaya untuk 

para penjamin asuransi diperkirakan sekitar £3 miliar, kerugian asuransi bencana 

alam terbesar yang pernah tercatat di Inggris.44 Hal ini setara dengan empat tahun 

pengalaman klaim yang normal.

Di Inggris, industri asuransi memerankan peranan penting dalam membantu para 

nasabah (konsumen) dan masyarakat untuk membangun rumah dan sekolah, memulai 

bisnis, serta mengganti kerusakan berbagai perlengkapan, perabotan, dan barang 

milik.

Bogota, DC, Kolumbia.  Proyek Pengurangan Kerentanan Bencana Bogota telah 

diluncurkan pada tahun 2006 oleh Bank Dunia dengan tujuan memperkuat 

kemampuan wilayah ibu kota (DC) untuk mengelola risiko bencana dan mengurangi 

kerentanan di sektor-sektor penting. Proyek ini merupakan tahap kedua dari program 

yang mendukung campur tangan di wilayah-wilayah penting yang mengombinasikan 

kerentanan tinggi terhadap bencana alam dengan aktivitas ekonomi tingkat tinggi 

dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Secara khusus, proyek 

tersebut mendukung aktivitas-aktivitas berikut ini:

 • Mempertinggi kemampuan kota Bogota, DC, untuk mengidentifi kasi dan 

memantau risiko dengan meningkatkan  sistem hidrologi,  deteksi gempa, serta 

 deteksi letusan gunung berapi dan  sistem ramalan cuaca, dan juga melakukan 

penilaian kerentanan yang akan membantu Bogota mempunyai sasaran yang lebih 

baik dalam investasinya dan mengenali potensi malapetaka sebelum terjadi;
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 • Melanjutkan upaya-upaya pemerintah sebelumnya dalam mengurangi risiko 

untuk memastikan berfungsinya fasilitas-fasilitas penting dan prasarana hidup 

dalam kejadian malapetaka alam atau teknologi yang merugikan;

 • Memperkuat efektivitas dan kapasitas administrasi daerah untuk mempersiapkan 

diri, merespons, dan memulihkan diri dari keadaan darurat dengan bekal pelatihan 

dan perlengkapan;

 • Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya mitigasi risiko dan 

kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dalam 

manajemen bencana dan persiapan  program tanggap darurat; serta

 • Mengembangkan strategi pembiayaan risiko untuk kerugian akibat bencana alam, 

di mana akan mempersiapkan kota Bogota, DC dengan strategi pembiayaan 

yang menjamin sumber daya memadai yang diperlukan untuk rekonstruksi dan 

rehabilitasi bencana.

PRAKTIK YANG BAIK 8/ PENGEMBANGAN 
SISTEM MANAJEMEN RISIKO BENCANA DENGAN 
PERTIMBANGAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Sebagian besar bahaya yang mengarah pada bencana tidak dapat dihindari. Namun 

kehebatannya dapat dikurangi atau dimitigasi. Perencanaan untuk mengurangi dampak 

dari bencana bukanlah hal baru. Masyarakat internasional telah membuat upaya-upaya 

penting untuk mengurangi dampak bencana terhadap penduduk dan mata pencaharian 

melalui baik dengan menggerakkan alam maupun teknologi melalui tindakan-tindakan 

pemicu alami atau teknologi. Banyak teknik persiapan yang telah dikembangkan untuk 

mengurangi potensi kerugian serta untuk merespons dan beradaptasi dengan bahaya 

bencana.45 Bencana dapat menghilangkan manfaat pengembangan investasi, dan 

intervensi pembangunan yang kurang direncanakan dengan baik dapat memperburuk 

dampak bencana. Untuk itu, perencanaan bencana merupakan langkah penting untuk 

pembangunan berkelanjutan. Terlebih lagi, pendekatan terintegrasi yang mengenali 

bencana iklima sebagaimana bencana alam lainnya dalam jalur multibahaya akan 

menghasilkan posisi mitigasi yang lebih kuat dalam memerangi bencana.

 Singapura. Pasukan Pertahanan Sipil  Singapura merupakan lembaga utama yang 

bertanggung jawab terhadap tanggap bencana di kota. Dipimpin oleh seorang 

komisaris dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Pasukan Pertahanan Sipil 

menyediakan layanan pemadam kebakaran, penyelamatan, dan ambulans darurat, 

dan juga merumuskan, mengimplementasikan, dan menyelenggarakan aturan-aturan 

tentang keamanan kebakaran dan pertahanan sipil. Pasukan Pertahanan Sipil telah 

menyusun sistem manajemen bencana pulau untuk merespons berbagai bahaya alam 

dan bahaya akibat tangan manusia. Operasi utama di  Singapura mengikuti sistem 

empat cabang: peringatan, perlindungan, penyelamatan, dan 3K (komando, kontrol, 

dan komunikasi).
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 New York City, New York, Amerika Serikat.  Departemen Perlindungan Lingkungan 

New York City (NYCDEP), yang bertanggung jawab mengelola pasokan air, 

pembuangan limbah, dan  sistem pengolahan limbah cair New York City, telah 

mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko iklim melalui  Gugus Tugas 

Perubahan Iklim-nya. Upaya kerja sama pemerintah–universitas ini disusun untuk 

memastikan bahwa perencanaan modal dan strategi NYCDEP memperhitungkan 

risiko potensial perubahan iklim—peningkatan permukaan air laut, peningkatan suhu 

bumi, peningkatan episode-episode ekstrem, perubahan-perubahan kekeringan serta 

frekuensi dan intensitas banjir, serta perubahan pola-pola curah hujan—pada sistem 

perairan kota. Pendekatan ini akan memudahkan NYCDEP dan lembaga-lembaga 

lainnya untuk mengadaptasi manajemen, investasi, dan keputusan kebijakan melebihi 

jangka panjang sebagai suatu bagian teratur dari aktivitas perencanaan. Kerangka kerja 

mencakup sembilan langkah prosedur penilaian adaptasi. Adaptasi perubahan iklim 

potensial dibagi menjadi kelompok manajemen, infrastruktur, dan kebijakan serta 

dinilai berdasarkan relevansinya dalam hal kerangka waktu perubahan iklim (jangka 

pendek, menengah, dan panjang); siklus modal; biaya; dan risiko-risiko lainnya. 

Pendekatan tersebut berfokus pada persediaan air, pembuangan limbah, dan  sistem 

pengolahan limbah cair New York, namun diterapkan secara luas di daerah perkotaan 

lainnya, khususnya di daerah pantai.

Pada tahun 2006, New York mempersiapkan  program tanggap darurat. Bila saatnya tiba 

untuk menjalankan program, sebuah tim yang terdiri atas lebih dari 34.000 pegawai 

kota akan dikerahkan untuk upaya-upaya mobilisasi, membawa para penduduk 
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setempat ke tempat-tempat evakuasi di seluruh kota. Departemen kebakaran akan 

membantu dalam mengevakuasi penduduk usia lanjut dan lemah dari rumah sakit dan 

rumah-rumah perawatan (panti jompo). Pengangkutan besar-besaran juga digunakan 

dalam proses evakuasi, dengan pembebasan ongkos dan biaya tol. 

 Tokyo, Jepang. Kota ini mengefektifk an  Program Promosi Tahan Api dan telah 

meningkatkan sistem subsidi untuk membuat bangunan tahan api dan mendorong 

kerja sama rekonstruksi masyarakat-bisnis atas bangunan tua.  Tokyo Metropolitan 

Government—TMG (Pemerintah Metropolitan Tokyo) telah merancang area penting 

pencegahan bencana sebagai daerah tahan api. Master Plan telah dipersiapkan untuk 

konstruksi kota tahan api dan promosi pembangunan kembali kota untuk pencegahan 

bencana guna meniadakan daerah yang menyulitkan aktivitas pemadam kebakaran, 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan setiap daerah.

Pengalaman-pengalaman Tokyo  menghadapi 

masalah-masalah banjir terutama di sepanjang 

sungai-sungai berukuran kecil dan sedang di 

daerah Yamanote (wilayah berbukit Tokyo) dan 

daerah Tama. Permasalahan banjir juga dialami di 

lembah sungai yang kemampuan menahan airnya 

menurun seiring meningkatnya jumlah rumah 

penduduk. Selain itu, banjir cepat juga terjadi secara 

berulang dengan frekuensi tinggi, mengakibatkan 

dibutuhkannya tindakan-tindakan pencegahan 

banjir. TMG telah merencanakan tindakan, 

seperti memperbaiki tanggul-tanggul sungai agar 

sungai mampu menampung hujan hingga di atas 

50 milimeter per jam. Pemerintah juga berencana 

untuk mengembangkan dan memperluas penyesuaian penampungan-penampungan 

air, pengalihan kanal-kanal, dan pembuangan limbah untuk menghilangkan dengan 

cepat bahaya banjir. Untuk memerangi secara tepat dan benar perubahan-perubahan 

lokal dalam curah hujan dan bahaya air pasang yang tinggi, pemerintah telah 

memutuskan untuk menggunakan secara efektif sistem informasi pencegahan banjir 

yang komprehensif. Bersamaan dengan perluasan serta pengembangan sungai dan 

pembuangan limbah, TMG pun membangun fasilitas-fasilitas untuk menyimpan air 

hujan dan memaksa penyerapan ke dalam tanah di sekitar ruang-ruang publik, jalan 

raya dan taman-taman, serta fasilitas-fasilitas pribadi berskala besar, guna mengurangi 

ketegangan lembah sungai. Ada juga sistem subsidi untuk membantu masing-masing 

individu meningkatkan drainase tanah rumah mereka.

Makati City, Filipina. Aktivitas-aktivitas manajemen bencana di Makati City 

dikoordinasi oleh  Dewan Koordinasi Bencana Makati City ( Makati City Disaster 

Coordination Council —MCDCC). MCDCC mencakup semua departemen kota 

terkait dan menyediakan layanan pemadam kebakaran, penyelamatan, peringatan dan 



94 / KOTA BERKETAHANAN IKLIM

layanan medis darurat. MCDCC yang mengoperasikan pusat pengerahan kota untuk 

tanggap darurat, bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan 

melaksanakan peraturan-peraturan, serta bekerja sama dengan Dewan Perlindungan 

Lingkungan Makati City, yang bertanggung jawab terhadap manajemen perubahan 

iklim.

 Hanoi, Vietnam. Badan utama pengoordinasi manajemen bencana di Vietnam adalah 

 Komite Pusat untuk Pengendalian Badai dan Banjir (Central Comittee for Storm 

and Flood Control—CCSFC) bersama dengan  Departemen Manajemen Bendungan 

serta  Departemen Pengendalian Banjir dan Badai dalam Kementerian Pertanian 

dan Pembangunan Desa. CCSFC bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, 

memantau kejadian banjir dan badai, mengeluarkan peringatan-peringatan resmi, serta 

mengoordinasikan tanggap bencana dan tindakan mitigasi. CCSFC terdiri atas wakil-

wakil dari berbagai kementerian terkait, seperti  Departemen Manajemen Bendungan, 

 Departemen Pengendalian Banjir dan Badai,  Layanan Hidro-meteorologi, dan Palang 

Merah Vietnam. Pada tingkat provinsi, daerah, dan lingkungan masyarakat, CCSFC 

setempat bertanggung jawab untuk membantu  Komite Penduduk yang setara untuk 

mengimplementasikan tindakan terhadap banjir dan badai di daerah; mengorganisasi 

perlindungan bendungan, kesiapsiagaan banjir dan badai, serta mitigasi; dan 

berpartisipasi dalam pemulihan dan rehabilitasi banjir.

 Unit Manajemen Bencana Hanoi telah mengembangkan   Program Strategi Nasional 

dan Tindakan Kedua untuk Mitigasi dan Manajemen Bencana periode 2001–2020. 

Salah satu prinsip-prinsip dasar dari Strategi menyatakan: “Kerja sama dan koordinasi 

antara pemerintah tingkat pusat, pemerintah tingkat daerah, lembaga-lembaga negara, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum harus dibina secara baik dengan 

menggunakan pendekatan bawah-ke-atas mulai dari tingkat masyarakat bawah. 

Demikian pula, kerja sama dan koordinasi dari bantuan-bantuan eksternal perlu 

diperkuat dan dilakukan secara agresif.”

PRAKTIK YANG BAIK 9/ MITIGASI 
PERUBAHAN IKLIM—SEKTOR ENERGI

Strategi yang paling umum untuk mitigasi dalam sektor energi adalah meningkatkan 

efi siensi pembangkit tenaga; mendorong gerakan menuju bahan bakar sedikit 

karbon dan lebih bersih; menghemat biaya listrik, dan mengembangkan kerja sama 

pemerintah/swasta.

 Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Pada tahun 1994, kota Albuquerque 

bergabung dengan   Program Kota-kota Bersih dari Departemen Energi, yang 

mengembangkan kerja sama pemerintah/swasta untuk mempromosikan bahan bakar 

dan kendaraan alternatif, campuran bahan bakar, ekonomi bahan bakar, kendaraan 

hibrid, dan pengurangan keadaan tidak terpakai. Albuquerque berkomitmen untuk 

menghemat energi serta mendidik warga dan pekerja dalam mengelola konsumsi 
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energi. Pimpinan mengarahkan kota agar menempuh jalan baru, yaitu menggunakan 

energi secara efi sien dan meminimalisasi penggunaan  bahan bakar fosil. Dalam 

jangka pendek, perubahan yang efektif dan terlihat adalah sinyal lalu lintas modern—

mengganti lampu pijar dengan lampu pemancar dioda ( light-emitting diodes—LED), 

menggunakan kurang lebih 90 persen energi, tahan sampai di atas 10 kali lebih lama 

(100.000 jam), dan bersinar lebih terang (www.cabq.gov). 

Konservasi pencapaian lainnya meliputi (a) audit energi pada fasilitas kota; (b) konversi 

penerangan yang kuno menjadi modern, teknologi yang efi sien pada aula kota, 

bangunan parkir, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan pusat-pusat keramaian, 

menghasilkan penghematan energi sebesar 5.000.000 kWh dan penghematan biaya 

sebesar US$375.000 per tahun; (c) dan pembuatan undang-undang tentang penyisihan 

3 persen dari pendapatan tetap kota untuk konservasi energi dan pembaruan. 

Perundang-undangan ini disetujui oleh Dewan Kota pada September 2006. Program 

tersebut dimulai pada tahun anggaran 2007 dan berlanjut hingga 2011.

 Singapura. Adopsi teknologi yang lebih efi sien seperti  combined-cycle gas turbines 

di pembangkit listrik tenaga gas, mampu meningkatkan efi siensi mesin generator di 

seluruh  Singapura dari 37 persen di tahun 2000 menjadi 44 persen di tahun 2004, 

sekaligus mengurangi emisi CO2-nya. Dalam hal pembaruan energi, energi matahari 

menawarkan potensi terbesar di  Singapura. Akan tetapi, biaya pembangkit energi 

matahari melalui panel surya ( photovoltaic) masih lebih tinggi daripada jaringan 

listrik konvensional;  Singapura telah terlibat dalam berbagai upaya penelitian tentang 

pembaruan teknologi energi untuk meningkatkan imbal hasil dan menurunkan 

biaya.

 Tokyo, Jepang. Diakui bahwa tidak ada obat mujarab untuk mitigasi perubahan iklim, 

dan semua sektor yang berkontribusi terhadap emisi perlu mengambil beberapa 

langkah untuk mengurangi emisi CO2. Sementara bisnis besar mempunyai kemampuan 

fi nansial untuk melakukan pengurangan CO2, bisnis yang lebih kecil membutuhkan 

pengetahuan dan teknologi. Instrumen kebijakan yang sesuai dapat digunakan untuk 

memotivasi pengurangan emisi di semua segmen kota untuk mencapai target rencana 

10 tahun. Dana swasta dan pemerintah serta insentif pajak dapat dimanfaatkan untuk 

melaksanakan investasi penting dalam teknologi energi. Peralihan ke teknologi 

alternatif untuk pengurangan energi membutuhkan investasi awal yang sangat besar. 

 Tokyo Metropolitan Government—TMG (Pemerintah Metropolitan Tokyo) berniat 

untuk menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan perubahan tersebut 

memperoleh dana awal yang diperlukan dan membuat investasi menarik melalui 

bermacam tindakan seperti bekerja sama dengan lembaga keuangan, memanfaatkan 

 Dana untuk Mempromosikan Tindakan memerangi Perubahan Iklim, dan insentif 

pajak. Melalui hal-hal tersebut dan berbagai tindakan lainnya, kota bertujuan untuk 

berubah menjadi masyarakat penghasil CO2 rendah.
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Makati City, Filipina. Makati City sukses mencapai pengurangan emisi GRK melalui 

pengurangan konsumsi listrik. Kota tersebut telah memprakarsai program besar untuk 

menggantikan lampu-lampu penerangan jalan dengan sistem energi yang lebih efi sien 

dengan pengendalian-pengendalian yang dapat diprogramkan. Konsumsi listrik karena 

penerangan lampu dan penggunaan penyejuk ruangan (AC) mampu dikurangi di 

bangunan-bangunan kota, yaitu dengan menggunakan penerangan yang lebih hemat 

energi dan mengubah durasi penggunaan AC.

 Provinsi Albay, Filipina. Provinsi Albay di Filipina berfokus pada pengurangan emisi 

GRK melalui penggunaan sumber energi yang lebih ‘hijau’ (ramah lingkungan). 

Provinsi tersebut secara alami diberkahi dengan sumber energi panas bumi 

(geotermal) dan baru-baru ini memutuskan bahwa sebagian besar pembangkit tenaga 

wajib menggunakan energi yang ramah lingkungan. Provinsi tersebut telah mampu 

menghasilkan sekitar 25 persen outputnya dari energi panas bumi.

PRAKTIK YANG BAIK 10/ MITIGASI PERUBAHAN 
IKLIM—SEKTOR TRANSPORTASI

Pada umumnya, tujuan kota adalah memenuhi kebutuhan mobilitas warga di samping 

memperkecil jumlah emisi GRK dan polutan untuk menciptakan dan mengoperasikan 

sistem transportasi umum yang fungsional serta untuk mengurangi lalu lintas dan 

kemacetan. Pengelolaan emisi dari transportasi dan kemacetan lalu lintas umumnya 

dapat dicapai melalui beberapa kebijakan berikut ini:

 • Mengelola dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor;

 • Meningkatkan efi siensi bahan bakar kendaraan dan mempromosikan moda 

transportasi yang efi sien;

 • Mempromosikan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan kendaraan yang 

ramah lingkungan; serta

 • Mengembangkan instrumen ekonomi untuk mengatasi kemacetan dan polusi di 

daerah perkotaan melalui peraturan.

 London, Inggris. London saat ini menderita polusi udara terburuk di Inggris dan 

terparah di kalangan Eropa. Gambaran pemerintah terakhir menunjukkan bahwa 

polusi udara pinggir jalan di London telah meningkat selama dua tahun terakhir.  Zona 

Rendah Emisi (LEZ) London bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di kota 

dengan melarang kendaraan-kendaraan yang paling berpolusi masuk ke area tersebut. 

Kendaraan-kendaraan ‘paling berpolusi’ tersebut adalah kendaraan-kendaraan 

bermesin diesel tua seperti truk, bus-bus, van-van besar, bus mini, serta kendaraan 

berat lainnya seperti mobil karavan dan kendaraan pengangkut kuda. Mobil-mobil 

pribadi dan sepeda motor tidak termasuk di dalamnya. LEZ dimulai pada 4 Februari 

2008, untuk truk berbobot lebih dari 12 ton, dengan kendaraan-kendaraan berbeda 
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yang terpengaruh, standar emisi yang ketat direncanakan akan diperkenalkan pada 

Januari 2012. LEZ diperkuat dengan menggunakan kamera diam dan kamera berputar 

yang membaca registrasi (pendaft aran) pelat nomor kendaraan saat dikendarai dalam 

zona tersebut. Setelah itu diperiksa pada basis data kendaraan yang terdaft ar memenuhi 

standar emisi zona ini. Jika kendaraan tersebut tidak sesuai standar LEZ atau kualitas 

yang ditentukan atau ditoleransi, maka pengendara harus membayar ongkos harian, 

yang saat ini berkisar antara £100 dan £200.

 Milan, Italia.  Ecopass berlaku efektif pada 2 Januari 2008.  Ecopass dibuat untuk 

membatasi akses ke pusat area  Cerchia dei Bastioni (batasan pusat kota), Milan dengan 

menarik ongkos mahal (semacam denda) untuk kendaraan yang berpolusi berat 

(termasuk mobil pribadi). Tujuan dari  Ecopass adalah:

 • Membuat udara lebih bersih dengan mengurangi bahan-bahan khusus emisi di 

Cerchia dei Bastioni sebanyak 30 persen, dengan akibat positif tidak langsung pada 

area di sekitar kota;

 • Mengurangi kemacetan dengan mengurangi jumlah mobil yang masuk sebanyak 

10 persen dan dengan demikian memperlancar transportasi umum di area 

tersebut; dan

 • Menambah transportasi umum dengan menginvestasikan kembali semua ongkos 

 Ecopass pada lalu lintas dan lingkungan yang berkelanjutan.
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 Seattle/King County, Washington, Amerika Serikat. King County telah 

mengembangkan program yang luas mengenai transportasi umum. Program-program 

transportasi tersebut meliputi:

 • Membuat sebuah armada hijau (ramah lingkungan) dari bus dan mobil-mobil 

hibrid;

 • Memimpin sebuah konsorsium regional guna membeli truk-truk untuk kerja 

berat;

 • Menggunakan 20 persen  biodiesel, bersama dengan bahan bakar bersih lainnya, 

untuk menggerakkan kendaraan-kendaraan Metro dan bertenaga diesel lain;

 • Mengembangkan sistem transportasi cerdas yang mendukung perencanaan 

komunitas yang ramah iklim dan pilihan transportasi;

 • Memperluas taman-taman regional dan sistem jalan setapak; serta

 • Bergabung dalam sistem pengangkutan massal Amerika yang pertama dengan 

 Chicago Climate Exchange, sebuah pasar sukarela yang berkomitmen mengurangi 

emisi GRK.

 Singapura.  Singapura bekerja keras untuk mengatur penggunaan kendaraan bermotor 

melalui perencanaan pemanfaatan lahan yang terintegrasi dan tindakan pengendalian 

kemacetan, seperti pengenaan retribusi jalan elektronik (electronic road pricing—ERP), 

serta dengan menyediakan sebuah sistem transportasi umum yang efi sien,  yang 

memberikan alternatif dalam berkendara. Rencana-rencana lainnya yang membantu 

mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi mencakup skema mobil di-luar periode 

sibuk (off -peak); rencana berbagi penggunaan mobil oleh Honda Diracc dan NTUC 

Income; dan rencana Parkir dan Berkendaraan, yaitu mengizinkan pengemudi untuk 

memarkir mobilnya pada suatu potongan tarif dasar di tempat parkir mobil dekat 

pusat transportasi umum dan tempat perpindahan untuk melanjutkan perjalanan 

dengan angkutan umum  atau bus. Selain itu, rencana pelabelan ekonomi bahan bakar 

secara sukarela telah ada sejak tahun 2003, di mana efi siensi bahan bakar dari mobil 

percobaan yang berpartisipasi diperlihatkan di showroom mobil. Hal ini membantu 

para konsumen untuk membuat keputusan yang lebih informatif dalam membeli 

kendaraan.46

 Jakarta, Indonesia. Jakarta telah memperkenalkan dua inisiatif yang mampu 

mengurangi kemacetan lalu lintas dan secara nyata mengurangi emisi GRK dari sektor 

transportasi di kota. Inisiatif awal diimplementasikan tahun 2003 yaitu membatasi 

beberapa jalan arteri utama diklasifi kasikan sebagai  zona “three-in-one” (tiga dalam satu) 

selama jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Kendaraan pribadi hanya diizinkan melewati 

jalan tersebut hanya jika di dalam mobil itu sedikitnya ada tiga penumpang. Inisiatif 

ini jauh dari kesan ambisius ketimbang inisiatif serupa di dunia bagian lain di mana 

hanya sedikit jalur yang diizinkan untuk kendaraan-kendaraan dengan penumpang 

berlebih. Peraturan tersebut mempunyai beberapa dampak positif dalam mengurangi 

kemacetan lalu lintas selama jam-jam sibuk dan manfaat dalam mengurangi emisi 
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karbon. Implementasi yang tegas dari sistem ini juga membawa perubahan perilaku 

positif bagi para komuter (orang yang pulang pergi setiap hari untuk bekerja) yang 

sekarang cenderung mempertimbangkan waktu yang terbatas dalam perjalanannya. 

Pada inisiatif keduanya, tahun 2004, Jakarta menerapkan sistem transportasi bus cepat 

dengan menggunakan jalur bus khusus. Jalur bus ini mempunyai pengendali akses 

dan digunakan untuk mengoperasikan bus-bus yang rendah polusi dengan frekuensi 

pelayanan yang sangat cepat (waktu tunggu sekitar dua atau tiga menit selama jam-jam 

sibuk). Jaringan transportasi bus cepat semakin dikenal luas dan pihak kota berniat 

untuk mencakup lebih banyak lagi jalan-jalan arteri di masa mendatang. 

Makati City, Filipina. Program-program mitigasi dalam sektor transportasi telah 

dikembangkan untuk mengurangi polusi atmosfer seperti emisi GRK. Kota tersebut 

merupakan ibu kota perniagaan/perdagangan bagi Filipina dan mengalami lalu 

lintas kendaraan perdagangan yang padat. Kendaraan-kendaraan tersebut sering kali 

teridentifi kasi sebagai sumber polusi utama. Makati City telah meluncurkan kampanye-

kampanye antisemburan asap untuk mencegah polusi kendaraan di jalan-jalan kota. 

Sistem transportasi pemerintah dan milik masyarakat juga dibuat ramah lingkungan 

dengan menggunakan bahan bakar rendah polusi dan bahan bakar hayati.  Jeepney (jip 

opelet), yaitu sistem transportasi milik swasta yang dioperasikan dalam jumlah sangat 

banyak, sedang dilengkapi kembali dengan listrik dan sekarang berubah nama menjadi 

e-jeepneys. Semua program sektor transportasi tersebut merupakan komponen penting 

dari tujuan kota untuk mengurangi total emisi GRK sekitar 20 persen di tahun 2010 

dibandingkan dengan tingkat emisinya di tahun 2003.

 Dongtan, China. Dongtan mengusulkan agar hanya transportasi ‘hijau’ saja yang 

melintasi sepanjang garis pantai. Masyarakat akan datang ke pantai dan meninggalkan 

mobilnya di sana, perjalanan sepanjang pantai dibuat sebagai  tempat berjalan kaki 

(pedestrian), bersepeda, atau penumpang kendaraan transportasi umum yang sesuai. 

Kota tersebut akan dihubungkan dengan jaringan jalur tempat berjalan kaki. Beberapa 

tindakan dalam transportasi telah direncanakan, seperti: (a) layanan intranet yang 

akan menghubungkan orang yang ingin berbagi sebuah mobil dan memprakirakan 

waktu perjalanan; (b) hanya kendaraan tanpa karbon yang diizinkan melintasi kota; (c) 

bus bebas polusi, trem listrik, atau taksi air, teknologi dengan bahan bakar hayati atau 

teknologi bebas karbon lainnya, akan bebas berjalan di lingkungan tetangga sekitar; 

dan (d) larangan menggunakan sepeda motor tradisional, digantikan dengan skuter 

listrik atau sepeda.

 Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Albuquerque telah menginvestasikan 

bahan bakar energi alternatif untuk layanan bus, membuat jalur sepeda, dan 

mendorong model-model transportasi umum untuk membatasi penggunaan  bahan 

bakar fosil. Albuquerque, dengan dukungan dari kelompok-kelompok perencana dan 

komunitas, mampu membuat kaitan antara perencanaan yang bagus dan kesehatan 

masyarakat dengan menciptakan dan memelihara jalur jalan kaki yang dapat diakses, 
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menarik, dan aman. Rangkaian tur berjalan kaki diadakan dan dipromosikan oleh 

kota supaya penduduknya menjadi sehat sekaligus bisa menikmati gedung-gedung 

dan bangunan bersejarah serta lingkungan alam kota. Kota tersebut telah mengambil 

beberapa tindakan untuk menciptakan pilihan-pilihan transportasi alternatif sebagai 

berikut:

 • Meluncurkan sistem bus cepat dengan mengoperasikan 12 bus gandeng  berukuran 

60-kaki;

 • Meluncurkan  bus ulang alik pusat kota (D-Ride), yang menghubungkan para 

komuter ke rute-rute kereta api dan bus;

 • Mengadakan sambungan perjalanan dari Albuquerque–Rio Rancho menuju ke 

New Mexico RailRunner;

 • Meluncurkan sistem troli dari pusat kota ke Kota Tua;

 • Menciptakan sebuah program ‘Bike & Ride’ untuk mendorong kegiatan bersepeda 

dalam membantu transportasi umum (pada tahun 2006, Albuquerque disebut-

sebut sebagai salah satu dari “ 21 Kota Terbaik untuk Bersepeda” di Amerika oleh 

 Bicycling Magazine, atas perannya dalam menciptakan dan mempromosikan 

Sistem Jalur Sepeda terluas di negara tersebut); serta

 • Memprakarsai program  Dump the Pump! Ride the Bus! (sebuah program yang 

menganjurkan kita supaya menggunakan transportasi umum—ed.). Kota tersebut 

mengoperasikan 148 bus dan 46 kendaraan untuk transit.

PRAKTIK YANG BAIK 11/ MITIGASI PERUBAHAN 
IKLIM—DAERAH TERBANGUN DAN PADAT

Dapat diperkirakan bahwa meningkatnya suhu karena perubahan iklim selanjutnya 

akan meningkatkan kebutuhan alat pendingin. Tentu saja, sebagian besar penggunaan 

energi institusi dan perdagangan datang dari penyejuk ruangan dan penerangan. 

Strategi umum untuk sektor bangunan adalah mempromosikan rancangan bangunan 

yang hemat energi, teknologi hemat energi, dan praktik-praktik konservasi energi 

(mendorong penggunaan lebih besar dari penerangan dan ventilisasi alami, penyekatan 

yang tepat, dan tindakan konservasi energi). Menyangkut sektor rumah tangga, kota-

kota sedang mencoba untuk meningkatkan intensitas karbon (sebagai peningkatan 

standar hidup, penggunaan energi tidak meningkat secara proporsional). Tindakan 

tersebut dapat dikelompokkan sebagai standar efi siensi energi dan rencana pelabelan, 

kerja sama pemerintah/swasta, atau promosi penggunaan energi yang dapat diperbarui. 

Perencana kota sedang melihat pengaruh-pengaruh mitigasi secara komparatif dari 

pola perkampungan padat pada emisi GRK. Hal ini mengubah kehidupan kota, 

sebagai kebalikan dari alternatif subkota, merupakan jalan hidup yang lebih efi sien 

dan menghasilkan emisi CO2 yang lebih sedikit per rumah tangga. Dibandingkan 

dengan alternatif subkota, kehidupan kota lebih baik untuk planet bumi.47
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 Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Pada tahun 2007, kota tersebut 

mengadopsi Peraturan Konservasi Energi yang telah direvisi, yang bertujuan untuk 

mengurangi GRK dengan mewajibkan bangunan-bangunan baru dan bangunan-

bangunan yang sudah ada agar diubah menjadi bangunan yang hemat energi.Peraturan 

tersebut berlaku untuk bangunan perniagaan, bangunan rumah yang dihuni oleh 

banyak keluarga ( multifamily residential buildings), dan rumah yang dihuni oleh satu 

keluarga ( single family dwellings). [Multifamily residential buildings mengacu pada satu 

bangunan yang dihuni banyak keluarga, contoh rumah susun atau apartemen. Single 

family dwellings mengacu pada rumah yang biasanya dihuni oleh satu keluarga, contoh 

rumah pribadi ( landed house)—ed.] Hal-hal yang tercakup dalam peraturan tersebut 

adalah:

 • Bangunan rumah yang dihuni oleh banyak keluarga dan perniagaan menjadi 30 

persen lebih hemat energi daripada waktu lampau;

 • Rumah yang dihuni oleh satu keluarga menggunakan secara substansial 

lebih banyak penyekat, jadi akan mengurangi pembuangan energi dengan 

memaksimalkan alat pemanas dan pendingin;

 • Rumah yang dihuni oleh satu keluarga menggunakan alat pemanas, pendingin, 

ventilasi, pemanas air, dan sistem penerangan yang lebih efi sien; dan 

 • Bangunan-bangunan perniagaan, bangunan rumah yang dihuni oleh banyak 

keluarga, dan rumah yang dihuni oleh satu keluarga harus lolos Pemeriksaan Termal 

yang dirancang untuk memeriksa instalasi dan memastikan bangunan-bangunan 

lebih ketat dengan sedikit kebocoran udara (www.cabq.gov/sustainability).

 Singapura.  Singapura telah meletakkan beberapa inisiatif dan program-program 

untuk menjalankan mitigasi dalam lingkungan terbangun. Hal ini meliputi evaluasi 

dukungan pemerintah mengenai efi siensi energi dalam berbagai fasilitas dan bangunan 

yang dimiliki konsumen listrik skala besar; pengembangan norma-norma hemat 

energi dari bangunan; ketentuan tentang bagian atas dari atap yang diberi tumbuh-

tumbuhan hijau untuk mengurangi pengaruh panas pulau; dan penggunaan sistem 

penutup bangunan dengan daya sekat yang tinggi untuk mengurangi kebutuhan energi 

dari bangunan.

 Rockville, Maryland, Amerika Serikat. Beberapa kebijakan jangka panjang telah ada 

meliputi:

 • Merancang fi tur bangunan dan teknologi ‘hijau’ ke dalam bangunan dan 

struktur kota masa depan (kebijakan lintas departemen melibatkan Departemen 

Rekreasi dan Pertamanan, Departemen Perencanaan Komunitas dan Layanan 

Pembangunan, Departemen Pekerjaan Umum); 
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 • Memasang atap dari tumbuh-tumbuhan pada satu atau lebih bangunan kota atau 

struktur yang mampu mendukung fi tur tersebut. Merancang atap hijau ke dalam 

properti-properti baru atau yang secara substansial dibangun lagi (Departemen 

Rekreasi dan Pertamanan, Departemen Pekerjaan Umum); dan

 • Memasang perlengkapan pembangkit energi (matahari atau angin) pada satu atau 

lebih fasilitas kota jika memungkinkan (Departemen Rekreasi dan Pertamanan, 

Departemen Pekerjaan Umum).

 Seattle/King County, Washington, Amerika Serikat. Untuk tempat-tempat bersejarah 

serta warisan budaya dan alam daerah perkotaan yang terancam, beberapa tindakan 

yang direkomendasikan:

 • Memetakan sebagian besar tempat-tempat bernilai dan potensi ancaman 

perubahan iklim;

 • Membangun hubungan antara komunitas ilmuwan regional dan pengambil 

keputusan lokal;

 • Meningkatkan kepedulian terhadap tempat-tempat yang berbahaya;

 • Mencari solusi untuk mengurangi emisi GRK dalam hal perlindungan harta 

warisan seperti, yang dapat diterapkan, menggunakan prinsip-prinsip bangunan-

hijau, menata kembali struktur agar tahan gempa bumi, dan mengurangi racun 

udara untuk mengendalikan kerusakan atas permukaan bangunan-bangunan 

bersejarah;48

 • Terus meningkatkan aspek-aspek kesehatan dan ramah iklim dari bangunan dan 

komunitas;

 • Memperbarui rencana komprehensif dengan fokus pemanasan global; dan

 • Memperluas jalur berjalan/bersepeda melalui (usulan) pembelian Burlington 

Utara, 47 mil koridor kereta api sisi timur.

Makati City, Filipina. Makati City merupakan ibu kota perdagangan Filipina, 

dengan 50 persen dari  perusahaan berpenghasilan tertinggi , terbesar, dan paling  

menguntungkan di negara itu berdiri di kota tersebut. Kota tersebut mempunyai 

populasi malam hari sekitar 0,5 juta, sedangkan populasi di siang hari berkisar 3,7 

juta. Kota tersebut mengalami pergerakan para komuter yang begitu ramai pada hari 

kerja. Untuk mengurangi lalu lintas kendaraan dan mendorong aktivitas berjalan 

kaki dalam kawasan bisnis tersebut, sebuah program pemerintah-swasta dikeluarkan 

untuk menghubungkan bangunan tinggi dengan meninggikan jalur pejalan kaki. 

Jalur tersebut memastikan bahwa penduduk dapat bepergian dari satu bangunan ke 

bangunan lain tanpa bercampur dengan lalu lintas jalan. Penggunaan jalur pejalan 

kaki tersebut diperkirakan mengurangi secara signifi kan pergerakan kendaraan jarak 

pendek antara bangunan-bangunan bersebelahan selama jam-jam sibuk, menghasilkan 

pengurangan kemacetan lalu lintas dan penurunan emisi GRK.
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 Vancouver, Kanada. Pada tahun 2007. Wali Kota Sam Sullivan menyerukan kepada 

pemerintah kota, dan juga para pejabat senior pemerintah, untuk membuka debat 

tentang peningkatan kepadatan kota sebagai suatu jalan untuk menghadapi perubahan 

iklim global. Wali Kota Sullivan, dalam  National Post pada 17 Februari 2007, menulis, 

“Daripada memberi tahu orang-orang Kanada untuk sekadar memeriksa tekanan 

udara dalam ban mobil mereka untuk memastikan jarak mil yang lebih baik, atau 

memasang bola lampu yang hemat energi di rumah-rumah mereka, kita seharusnya 

bicara tentang seberapa baik perencanaan kota dan kepadatan kota kami yang secara 

signifi kan dapat mengurangi dampak kami terhadap lingkungan.”

Naskah ini sedang disusun saat Kota Vancouver menyiapkan untuk peluncuran sebuah 

rangkaian pertemuan masyarakat tiga bulanan dan forum-forum ide yang berfokus 

pada  EcoDensity, sebuah inisiatif yang memperkenalkan kepadatan dengan kualitas 

lebih tinggi yang akan berkontribusi bagi terbentuknya Vancouver yang lebih hijau, 

lebih berkesinambungan, lebih nyaman untuk didiami, dan lebih terjangkau.  EcoDensity 

meneliti peningkatan kepadatan dalam berbagai hal di area yang kepadatannya sedikit, 

sepanjang rute pengangkutan dan ruas-ruas jalan, dan di pusat-pusat sekitarnya. Hal 

yang terpenting adalah mendukung kepadatan yang berkualitas tinggi, menarik, 

hemat energi, dan menghormati karakter-karakter lingkungan sekitarnya, di samping 

memperkecil emisi GRK kota. Penduduk Vancouver, masyarakat bisnis, dan mereka 

yang sedang membangun, perumahan, layanan sosial, dan komunitas lingkungan 

berkesempatan menyuarakan opininya melalui konsultasi yang diselenggarakan oleh 

kota dan memberikan masukan untuk beberapa pertanyaan kota (www.vancouver.

ca/ecodensity):

 • Apakah masyarakat menghendaki pihak Kota untuk lebih fl eksibel dalam 

menjalankan hukum untuk mempromosikan praktik-praktik bangunan 

berkelanjutan seperti  penggunaan sumber-sumber energi alternatif (contoh, 

sistem energi sinar matahari dan panas bumi), atap-atap hijau, daur ulang air 

hujan, dan daur ulang bahan-bahan bangunan?

 • Haruskah pihak Kota mempermudah masyarakat yang berdiam di wilayah  single 

family dwellings untuk membangun sederetan kamar sekunder di atas garasi 

mereka, atau mengubah garasi mereka menjadi sebuah paviliun?

 • Bagaimana Kota mendorong pembuatan lebih dari sederetan kamar sekunder? 

Haruskah kita mewajibkan bahwa setiap single family baru menyiapkan sebuah 

kamar sekunder?

 • Apakah masyarakat menghendaki Kota untuk mengambil lebih banyak manfaat 

dari jalan-jalan dan ruas-ruasnya yang dilayani oleh pengangkutan, atau area yang 

terletak di sekitar Kereta Layang dan stasiun Kereta Kanada masa depan, melalui 

peningkatan kepadatan secara signifi kan di area tersebut?

 • Apa saja aspek-aspek dari hukum kota yang diperlukan untuk diubah agar lebih 

baik dalam mengakomodasi dan mempromosikan praktik-praktik bangunan 

berkelanjutan, seperti sistem penghematan energi, daur ulang air hujan, atap 

hijau, dan lain-lain?
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 • Haruskah Kota mengurangi kebutuhan tempat parkir pada pembangunan baru, 

dan jika ya, jenis pembangunan yang bagaimana? Haruskah Kota mewajibkan 

ruang untuk berbagi mobil, atau steker listrik di garasi bawah tanah baru untuk 

mengenalkan penggunaan mobil listrik? Haruskah kota membangun area bebas 

mobil di tempat-tempat sekitarnya?

 • Bagaimana Kota dapat  meyakinkan bahwa fasilitas-fasilitas masyarakat yang 

menarik meliputi area di mana hanya ada bangunan lebih kecil, pembangunan 

tambahan yang akan dibangun?

 • Bagaimana kota dapat mempromosikan kisaran yang lebih banyak dari tipe, 

ukuran, lokasi, dan posisi tetap dari perumahan?

PRAKTIK YANG BAIK 12/ MITIGASI PERUBAHAN 
IKLIM—KEHUTANAN DAN PENGHIJAUAN KOTA

Orang semakin menyadari dan menerima bahwa manfaat hutan bagi lingkungan jauh 

melebihi keuntungan ekologi tradisional dan termasuk dalam mitigasi perubahan 

iklim seperti menurunnya karbon. Ketertarikan dalam aktivitas-aktivitas mitigasi 

hutan mengarah ke pencantuman praktik-praktik penghutanan pada tingkat proyek 

dalam aktivitas-aktivitas perencanaan kota terbaru.

 Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Albuquerque mempunyai prioritas 

untuk menciptakan lahan ruang terbuka untuk memelihara kualitas hidup yang tinggi 

sebagaimana dibuktikan dengan hijau dan nyamannya area  taman Bosque, menciptakan 

penurunan karbon, dan mempercantik kota. Prioritas tersebut, dikombinasikan 
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dengan anjuran landscape untuk tumbuhan asli daerah yang membutuhkan sedikit air, 

keduanya mengurangi pemanasan global dan bekerja dalam menciptakan ketahanan 

air kota.

 Venesia, Italia. Gagasan untuk memberi sebuah hutan kota yang besar pada  kota 

Mestre (Venesia) berasal dari Pemerintah Kota Venesia pada tahun 1980. Tujuan 

dari pemerintah Venesia dalam merekonstruksi sebagian dari hutan yang mencakup 

 Daratan Po Venesia (Querco Carpineto Planiziale) adalah untuk membersihkan udara 

dan mengolah air yang mengalir menuju ke Laguna (danau pinggir laut), menyumbang 

ketahanan air kota Mestre, menaturalisasikan kembali teritori dan meningkatkan 

keanekaragaman hayatinya, menciptakan sebuah “ laboratorium kehidupan” dari 

pemantauan lingkungan, menyediakan suatu area rekreasi, serta merevitalisasi ingatan 

sejarah dan memperkuat identitas kota. Pada awal tahun 1990, Kawasan Veneto, yang 

bertanggung jawab untuk pengolahan air dari Laguna berdasarkan undang-undang 

khusus bagi Venesia, mengakui nilai positif dari ide tersebut dan memasukkan 

Hutan Mester dalam program ini. Pada periode ini, kerja sama antara dua entitas 

pemerintah mengarah ke penciptaan  Hutan Osellino (9 hektar), yang menghasilkan 

perluasan  Hutan Carpenedo, yang merupakan sisa-sisa alamiah terakhir dari hutan 

tua di dataran Venesia. Dengan rencana baru kota, sejak tahun 1995–1999, ide tentang 

hutan tumbuh menjadi suatu proyek yang masuk akal. Area yang ditentukan dalam 

rencana mempunyai total perluasan lebih dari 1.300 hektar dan meliputi tanah yang 

luas milik pemerintah dan swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah 

Kota mendirikan Kantor untuk Hutan Mestre, sekarang menjadi organisasi otonom, 

yang dikhususkan untuk mempromosikan dan mengelola hutan tersebut; 20 persen 

penghasilan yang berasal dari biaya (fee) untuk konstruksi baru direncanakan untuk 

diserahkan ke Kantor tersebut (biaya untuk urbanisasi sekunder). Pemerintah kota 

Aktif dalam mengoordinasi dan menciptakan budaya, yang akan mendorong pemilik 

tanah untuk menanam pohon (menawarkan insentif atau keuangan dari lembaga-

lembaga lain).

 Singapura. Dengan pengadaan program yang berfokus pada penghutanan kota, 

 Singapura mempunyai sebuah hutan alam yang diberkahi dengan hewan dan 

tanaman yang unik. Selama bertahun-tahun,  Singapura mampu meningkatkan 

area hutan tersebut melalui perolehan lahan yang berbatasan. Kota juga melakukan 

program ekologi yang sensitif terhadap tindakan perusakan hutan. Memperkenalkan 

 program ekoturisme memberikan manfaat tambahan yang membuat hutan dapat 

dimanfaatkan oleh penduduk, mempromosikan niatan baik di kalangan masyarakat, 

dan memperlihatkan pentingnya pengelolaan dan pengembangan hutan.  Singapura 

juga mempunyai program kehutanan sosial yang kuat di mana semua jalan-jalan utama 

disediakan jalur hijau dan jika memungkinkan disediakan koridor-koridor hijau. 

Distribusi tumbuh-tumbuhan hijau memastikan bahwa jalan-jalan kota mempunyai 

kemampuan penyerapan CO2 tinggi pada jarak yang dekat dengan sumber emisi. 

Tumbuh-tumbuhan hijau di pinggir jalan membantu dalam mengurangi pengaruh 

panas pulau.
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Makati City, Filipina. Penghijauan kota telah menjadi inisiatif utama Makati City 

sejak tahun 1992, bersama dengan partner dari sektor swasta dan masyarakat sipil. 

Program penghijauan kota merupakan tujuan utama dalam mengurangi polusi 

atmosfer. Program ini meliputi penanaman pohon kota di lahan-lahan dan area 

terbuka, di mana lebih dari 3.000 pohon ditanam setiap tahun. Program kota juga 

berfokus pada penghijauan di jalur tengah dan di tepi jalan. Berbagai semak juga 

ditanam dekat dengan jalan untuk keindahan dan mengurangi polusi. Kota tersebut 

telah memperkirakan bahwa penghijauan tambahan tersebut menyerap kira-kira 

setara dengan 25.000 kilogram CO2 per tahun.

 Hanoi, Vietnam. Kota ini mempunyai program yang ditujukan untuk penanaman 

dan pemeliharaan hutan lindung bagian hulu. Sebuah  program aforestasi (penanaman 

hutan baru yang secara historis bukan hutan—ed.) kota dengan target 5 juta hektar 

untuk meningkatkan cakupan hutan sampai 40 persen pada tahun 2010.

PRAKTIK YANG BAIK 13/ MITIGASI PERUBAHAN 
IKLIM—MEKANISME PEMBIAYAAN DAN KEUANGAN

Kota yang mencari dukungan keuangan untuk investasi modal dalam menghadapi 

perubahan iklim dan mitigasi dan adaptasi bencana, dapat menengok dulu potensi 

pasar modal domestiknya untuk pembiayaan. Program-program ini memerlukan 

anggaran sebagai insentif guna mengubah dan melayani tambahan dan pelengkap 

anggaran lokal yang berasal dari pajak-pajak, biaya-biaya pengguna, dan dana-

dana nasional dan negara untuk proyek-proyek yang ditargetkan. Oleh karena 

pasar modal domestik di Asia Timur sudah matang, kesempatan bagi pemerintah 

daerah untuk meminjam dan mengakses pasar modal domestik bertumbuh. Hal ini 

memberikan kesempatan lebih baik bagi pemerintah daerah untuk merencanakan 

dan mengimplementasikan program-program karena pemerintah dapat menghitung 

aliran sumber daya yang konsisten dan dapat dipercaya. Pedoman Dasar ini sangat 

menyarankan agar pemerintah daerah belajar lebih banyak tentang pembiayaan 

kota dan mengembangkan kemampuan untuk menyiapkan dan menjalankan proyek 

perubahan iklim “yang dapat berjalan secara komersial” dan proyek modal manajemen 

bahaya.

Di antara langkah-langkah keuangan alternatif salah satunya adalah keuangan 

karbon, yang berarti memanfaatkan (leveraging) investasi pemerintah dan swasta 

yang baru ke dalam proyek-proyek pengurangan emisi GRK, sehinga akan memitigasi 

perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan 

jumlah pemerintah dan perusahaan yang memasuki pasar modal, telah bertumbuh 

secara signifi kan dan diharapkan terus meningkat. Bank Dunia menggunakan uang 

yang disumbang oleh pemerintah dan berbagai perusahaan melalui negara-negara 

 Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk membeli proyek 
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berbasis pengurangan emisi GRK di negara-negara berkembang dan perekonomian 

dalam transisi. Pengurangan emisi tersebut dibelanjakan melalui dana karbon atas 

nama kontributor dan dalam kerangka kerja  Mekanisme Pembangunan Bersih 

(Clean Development Mechanism) Protokol Kyoto atau  Implementasi Bersama (Joint 

Implementation). Pembiayaan karbon bermanfaat dalam beberapa hal:

 • Mempunyai peran sebagai katalisator dalam masalah-masalah iklim untuk 

menunjang proyek-proyek yang terkait dengan listrik pedesaan, energi yang 

dapat diperbarui, infrastruktur kota, pengelolaan limbah, pengurangan polusi, 

penghutanan, dan manajemen sumber daya air;

 • Memungkinkan pengembangan negara-negara untuk mengambil keuntungan 

dari mekanisme pasar di bawah Protokol Kyoto dengan menarik teknologi-

teknologi baru (contoh, teknologi bersih), menambah pendapatan dari kredit 

karbon berdasarkan CDM, dan memperkuat kemampuan mereka untuk menarik 

investor dan pengembang CDM;

 • Menyediakan akses ke sektor-sektor baru dan instrumen kebijakan, seperti 

 Umbrella Carbon Fund sejak 2006, China CDM Fund, dan dana-dana lain yang 

dikelola oleh Bank Dunia; serta 

 • Membentuk suatu program bantuan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis 

terkonsilidasi untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian dari negara-negara 

tuan rumah untuk ikut serta dalam pasar GRK.

 Seattle/King County, Washington, Amerika Serikat. Obligasi kota merupakan sumber 

bagi pasar modal domestik. King County telah memanfaatkan obligasi-obligasi 

pendapatan umum yang diberikan untuk proyek-proyek khusus. Obligasi-obligasi 

tersebut membawa akuntabilitas yang lebih besar. Untuk sistem reklamasi air, King 

County telah mengeluarkan US$29 juta obligasi untuk mendanai biaya modal untuk 

menajemen yang lebih baik dari sistem persediaan air minum baru.

 Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Kota Albuquerque memandang pasar 

modal domestiknya sebagai program pembiayaan. Dalam memperkenalkan Program 

Obligasi Umum 2007 dan Program Dekade 2007–2016, Albuquerque mendidik 

penduduknya dengan mengampanyekan secara luas tentang penggunaan obligasi dalam 

proyeknya. Dalam menerbitkan obligasi, persetujuan masyarakat sangatlah penting  

karena melibatkan komitmen keuangan publik. Albuquerque mendapat peringkat AA 

(peringkat nomor dua tertinggi untuk obligasi—ed.) untuk obligasinya pada tahun 

2007 dari  Fitch Rating Agency (www.cabq.gov). Pemeringkatan utang dan obligasi 

penting bagi pasar modal domestik dan para investor, dan dapat mengidentifi kasi area 

di mana sebuah kota dapat meningkatkan manajemen keuangannya dan kapasitas 

pembangunan proyek untuk membantu menaikkan modal di pasar obligasi. Sebuah 

kota tidak boleh “gagal”  dalam praktik pemeringkatan utang jika  upayanya tersebut 

dipandang sebagai salah satu yang meningkatkan kemampuan manajemen keuangan 

daerahnya.
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Albuquerque juga menggunakan ‘potongan harga’ yang berarti mendorong masyarakat 

menuju kota hijau. Potongan harga air demi efi siensi air dapat diperoleh sebagaimana 

halnya potongan dalam proyek bangunan agar menggunakan aplikasi dan peralatan 

yang modern dan efi sien: toilet arus pelan, mesin pencuci hemat air, sistem resirkulasi 

air panas, tong-tong tadah hujan, dan pengatur waktu alat penyembur air dengan 

banyak setelan.

PRAKTIK YANG BAIK 14/ ADAPTASI—
SEKTOR INFRASTRUKTUR

Investasi dalam mitigasi bencana struktural dibagi ke dalam dua kategori utama: (a) 

investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pembangunan sosioekonomi yang 

berkelanjutan, dan (b) investasi dalam infrastruktur untuk rekonstruksi dan perbaikan 

kembali. Data Bank Dunia baru-baru ini49 menunjukkan bahwa tingkat investasi dalam 

pembangunan infrastruktur di Asia Timur dan Pasifi k selama 15 tahun yang lalu lebih 

rendah dari nilai ekonomis kerusakan infrastruktur akibat bencana alam.50

 Venesia, Italia. Rencana yang disetujui untuk melindungi Venesia,  Modulo Sperimentale 

Elettromeccanico-Modul—MOSE (Modul Eksperimental Elektromekanik), mencakup 

konstruksi 79 pintu gerbang (dam) air pada tiga ceruk laguna. Saat air meningkat 

1,1 meter (43 inci) di atas normal, udara akan disuntikkan ke dalam rongga pintu 

gerbang, menyebabkan mereka terangkat, menghambat air laut agar tidak memasuki 

laguna, dan dengan demikian mencegah banjir di Venesia. Pada  teluk Malamocco, 

dinding-dinding dari proyek MOSE dibangun seperti dinding-dinding asli di Venesia. 

Akan tetapi para pekerja menggerakkan tiang baja dan beton sepanjang 125 kaki 

yang dipasang di dasar laguna, bukan yang terbuat dari kayu. Ketika pintu besar 

tidak dibuka, gerbang-gerbang tersebut terbaring di dasar kanal teluk, tidak terlihat 

oleh mata penduduk atau para turis. Setiap pintu dam mempunyai ukuran panjang 

92 kaki, luas 65 kaki, dan dengan berat 300 ton. Terdapat jalur-jalur berbeda untuk 

mengatur pintu tersebut, bergantung pada jenis air pasang laut. Penggunaan pintu-

pintu gerbang fl eksibel: pekerja dapat menutup satu jalur masuk air dan yang lainnya 

tidak, bergantung pada air pasang laut, angin, dan hujan. Tidak perlu menutup semua 

laguna, dan perubahan air terus-menerus dari laut terbuka ke laguna dapat diatur.

 Provinsi Nam Dinh, Vietnam. Serangkaian tindakan manajemen risiko bencana 

telah disosialisasikan oleh Nam Dinh berdasarkan draf  Program Strategi Nasional dan 

Tindakan Kedua. Meskipun banyak tindakan yang belum diimplementasikan dan/atau 

diselenggarakan, perlu untuk mengetahui apa-apa yang direncanakan:51

 • Penanaman hutan dan perlindungan lumbung air hutan bagian hulu untuk 

mengurangi banjir di hilir;

 • Membangun penampungan air hulu skala besar dan menengah pada sungai-

sungai besar untuk menahan banjir;
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 • Memperkuat sistem tanggul untuk dapat menahan tingkat banjir;

 • Membangun struktur pengalihan banjir;

 • Membersihkan jalur banjir untuk mempercepat lepasnya air banjir;

 • Memperkuat manajemen tanggul dan perlindungan kerja untuk memastikan 

keamanan sistem tanggul;

 • Mendirikan jalan tumpahan air darurat sepanjang tanggul untuk mengisi secara 

selektif kolam penyimpanan banjir; dan

 • Membangun dan menggunakan kolam banjir untuk mengurangi kuantitas aliran 

air banjir.

Tindakan nonstruktural lainnya yang telah diidentifi kasi meliputi:

 • Model-model peramalan banjir sungai harus dikembangkan untuk memberikan 

peringatan tepat dan dapat secara cepat melakukan tindakan respons yang 

efektif;

 • Organisasi dan komite bencana nasional untuk pengendalian banjir dan badai 

dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah harus diperkuat 

untuk menggerakkan kerja mitigasi dan manajemen banjir dan badai di semua 

tingkat;

 • Dokumen resmi seperti  Peraturan Peringatan Banjir dan Badai,  Peraturan 

tentang Pencegahan Banjir dan Badai,  Peraturan tentang Tanggul, dan peraturan-

peraturan pemerintah tentang konstruksi tanggul, pelepasan banjir, pencegahan 

banjir bandang, penanganan bencana, petugas siaga untuk pencegahan banjir dan 

badai, pengukuran dan penilaian kerusakan, dan yang lainnya harus dipersiapkan 

dan perlu dilanjutkan untuk ditinjau ulang dan diperkuat;

 • Kepedulian masyakarat terhadap bencana harus diperkuat melalui pendidikan, 

pelatihan, seminar/lokakarya, dan sirkulasi buletin tentang bencana; 

 • Rencana yang berkenaan dengan semua kemungkinan situasi yang meliputi 

tindakan-tindakan khusus bencana harus dipersiapkan sehingga kerusakan 

bencana dapat dimitigasi;

 • Pergantian musim tanam harus dipelajari sebagai suatu tindakan mitigasi 

kerusakan terhadap produksi  pertanian;

 • Master Plan yang dikembangkan harus bisa memitigasi potensi bahaya, 

membiasakan diri mengenal serta mempersiapkan penduduk setempat dan 

persiapan untuk evakuasi di suatu tempat khusus yang bisa membatasi dampak 

bencana yang sering terjadi; serta

 • Untuk setiap kejadian bencana, pelajaran yang telah diambil dan pengalaman 

harus dikumpulkan untuk aplikasi di masa mendatang. 

  Navotas City, Filipina. Kota Navotas di Metro Manila merupakan dataran rendah, 

dan beberapa bagian kota mengalami penggenangan air pasang hingga 165 hari 
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setiap tahun. Masalah tersebut diperkirakan makin parah karena dampak potensial 

perubahan iklim seperti peningkatan permukaan air laut dan meningkatnya curah 

hujan. Pemerintah daerah telah melaksanakan program untuk mendirikan tanggul 

dan pos pompa air di sepanjang zona yang paling mudah tergenang. Tanggul-tanggul 

laut tersebut secara signifi kan dapat mengurangi banjir dan menjadi peralatan dalam 

revitalisasi ekonomi di zona tersebut. 

PRAKTIK YANG BAIK 15/ ADAPTASI—KONSERVASI 
SUMBER DAYA AIR DAN PENANGANAN BANJIR

Sebagian besar kota-kota di Asia Timur dan Pasifi k mempunyai kebijakan pengairan. 

Umumnya kebijakan memasukkan (a) defi nisi standar kualitas dan pengendalian (air 

minum dan saluran air); (b) konservasi air (kebijakan penggunaan); (c) ketersediaan 

air; (d) pengelolaan limbah (pembuangan limbah, penjernih air, dan industri).

 New York City, New York, Amerika Serikat. Program Perubahan Iklim NYCDEP 

dirancang untuk mencakup jangkauan luas dari perangkat pembuat keputusan yang 

diperlukan agar berlangsung dari dampak-dampak iklim dan skenario menuju ke 

program dan proyek adaptasi, tinjauan ulang, dan pemantauan. Kerangka kerja yang 

luas untuk menganalisis perubahan iklim telah dibuat, meliputi sembilan langkah 

prosedur Penilaian Adaptasi:

 • Mengidentifi kasi risiko—mengusulkan proyek, komponen infrastruktur saat ini, 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang diamanahkan;

 • Mengidentifi kasi dampak-dampak perubahan iklim utama terhadap proyek 

tersebut;

 • Menerapkan skenario perubahan iklim masa depan;

 • Mempelajari karakter pilihan-pilihan adaptasi—manajemen operasi, investasi 

infrastruktur, dan/atau kebijakan;

 • Melakukan penyaringan inisiatif yang mungkin dilakukan;

 • Menghubungkan ke siklus modal;

 • Mengevaluasi berbagai pilihan—analisis manfaat dan biaya;

 • Mengembangkan rencana implementasi, termasuk kerangka waktu bagi 

implementasi; dan

 • Memantau dan menilai kembali.

Potensi adaptasi perubahan iklim dibagi menjadi manajemen, infrastruktur, dan 

kategori-kategori kebijakan, serta dinilai oleh keterkaitan mereka dalam hal kerangka 

waktu perubahan iklim (jangka pendek, menengah, dan panjang), siklus modal, biaya, 

dan dampak-dampak lainnya. Langkah-langkah yang diambil untuk memperhitungkan 

perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang waktu (seperti pertumbuhan populasi 

dan perubahan-perubahan penggunaan air per kapita) terlepas dari perubahan 
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iklim. Potensi adaptasi dirancang untuk mengelola risiko perubahan iklim terhadap 

infrastruktur NYCDEP, dengan menyediakan strategi menghadapi untuk semua 

lembaga. Langkah-langkah Penilaian Adaptasi didasarkan pada prosedur perencanaan 

sumber daya air yang standar dengan tambahan signifi kan dari perubahan dan 

hubungan nyata dengan siklus modal lembaga yang menyediakan untuk menjadikan 

adaptasi tersebut lebih efi sien selama proses rehabilitasi dan pemindahan. Sementara 

langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang komprehensif, adaptasi iklim 

untuk keadaan khusus mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan (contoh, 

pendanaan eksternal yang aman bagi adaptasi di negara-negara berkembang).

 Singapura.  Singapura telah meraih sebuah kesuksesan gemilang dalam 

mendiversifi kasikan persediaan sumber daya air. Dengan  Empat Langkah Strategi 

Nasional-nya, negara kota ini mempunyai cukup air untuk memenuhi kebutuhannya 

di masa mendatang:

 • Langkah pertama adalah persediaan air dari tangkapan lokal. Langkah ini terdiri 

atas sistem 14 penampungan air yang terintegrasi dan sistem drainase yang luas 

sampai dengan kanal air badai ke dalam penampungan air. Penampungan Marina, 

jika sudah selesai, akan mengubah Kolam Marina menjadi tempat penampungan 

air ke-15  di Singapura dengan daerah tangkapan air sekitar 10.000 hektar (atau 

satu perenam dari luas lahan  Singapura). Dam-dam juga akan dibangun melintasi 

Sungai Punggol dan Sungai Serangoon dan, ketika selesai tahun 2009, akan ada 

daerah tangkapan air baru yang lebih dari 5.000 hektar. Secara bersamaan, proyek-

proyek tersebut akan meningkatkan area tangkapan air dari 50 persen menjadi 

67 persen dari luas lahan  Singapura pada tahun 2009, memenuhi satu dari target 

Program Hijau  Singapura (SGP) di tahun 2012 pada air bersih.

 • Langkah kedua, mengimpor air dari Johor, melengkapi kebutuhan  Singapura;

 • Langkah ketiga,  NEWater (air daur-ulang dengan kualitas tinggi), juga merupakan 

pelengkap kebutuhan  Singapura. Berkat teknologi membran lanjutan, mengolah 

keluaran dari tempat-tempat reklamasi air yang diproses untuk menghasilkan air 

produksi ulang yang berkualitas tinggi untuk diminum. Air NE dipasok dari tiga 

pabrik dengan kapasitas gabungan 21 juta galon per hari. Pabrik keempat di Ulu 

Pandan menyediakan persediaan dua kali lipat.

 • Teknologi lanjut baru-baru ini telah membuat langkah keempat  Singapura, yaitu 

desalinasi air (menyaring air laut menjadi air tawar), dan merupakan sumber 

daya yang dapat diperbarui. Pabrik desalinasi di Tuas mulai beroperasi pada bulan 

September 2005 dan dapat memasok maksimal 30 juta galon air minum per hari. 

Hal ini membuat  Singapura satu langkah lebih dekat sampai ke target tahun 2012 

yaitu mempunyai sumber daya nonkonvensional untuk memenuhi sedikitnya 25 

persen dari kebutuhan air di  Singapura.
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Sejalan dengan suksesnya  Empat Langkah Strategi Nasional,  Singapura sekarang telah 

mengadopsi program-program tambahan untuk memastikan pasokan air yang efi sien, 

memadai, dan berkelanjutan.

 Hanoi, Vietnam. Hanoi mempunyai suatu program adaptasi air yang komprehensif:

 • Secara aktif mengembangkan kesiapsiagaan dan standar pencegahan banjir demi 

pembangunan berkelanjutan (tingkat kemungkinan pencegahan banjir saat ini 

setara 0,8 persen, yang seharusnya 0,4 persen, dan akhirnya menjadi 0,2 persen 

di masa mendatang);

 • Memperkuat sistem tanggul untuk melindungi tepi-tepi kanan  Sungai Merah 

(Bank Pembangunan Asia-penyandang dana proyek);

 • Secara ketat memantau, meneliti, dan merespons tanggul-taggul darurat;

 • Mengembangkan tim manajemen tanggul secara kualitatif dan efi siensi;

 • Memperkuat organisasi dan pengembangan gugus tugas penjaga tanggul, satuan 

tugas pionir lokal untuk perlindungan tanggul, dan satuan tugas pencarian dan 

penyelamatan di militer;

 • Membersihkan dasar sungai dan mengunci aliran sungai untuk memastikan 

pelepasan banjir secara cepat di  Sungai Merah (mengangkat jembatan yang 

rusak karena perang, merendahkan ketinggian tanggul dalam, memindahkan 

rumah-rumah dan bangunan dari daerah terlarang penghalang banjir, mengeruk 

pendangkalan muara sungai);
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 • Membangun penampung air hulu untuk mengendalikan tekanan banjir untuk 

Hanoi;

 • Memperkuat dan mengefi siensikan penggunaan pelepas banjir dan memperlambat 

pendirian bangunan-bangunan (sangat ketat mengikuti prosedur yang telah 

dirancang) untuk melindungi Hanoi dari keadaan darurat banjir; serta

 • Memprakarsai kanalisasi untuk bagian tertentu dari  Sungai Merah yang mengalir 

dalam zona kota Hanoi.

PRAKTIK YANG BAIK 16/ ADAPTASI—
KESEHATAN MASYARAKAT

Perubahan iklim telah dikenal sebagai penyebab perubahan dalam pola wabah 

penyakit menular di seluruh dunia. Hal ini juga dapat menyebabkan lebih banyak 

wabah penyakit yang terkait panas di kalangan masyarakat yang paling rentan terkena 

dampak bencana—anak kecil, kaum lanjut usia (lansia), penderita sakit dan cacat. Kota-

kota di daerah tropis telah mengembangkan strategi khusus penyakit menular, seperti 

pengendalian vektor-vektor penyakit (terutama memerangi nyamuk, lalat, kecoak, dan 

binatang pengerat) dan perlindungan minor (tenda, gorden, dan sebagainya).

 Singapura.  Badan Lingkungan Nasional melaksanakan sebuah program pengawasan 

vektor yang komprehensif, berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan tentang 

jumlah penyakit yang muncul akibat vektor dari semua rumah sakit, klinik, dan 

laboratorium. Strategi menekankan sistem berkelanjutan yang baik dari pengawasan 

vektor yang memungkinkan sumber infeksi penyakit diidentifi kasi dan dieliminasi 

sebelum vektor mengancam populasi masyarakat.

Perubahan iklim 

telah diidentifi kasi 

sebagai penyebab 

perubahan dalam 

pola wabah 

penyakit menular 

di seluruh dunia.

Perubahan iklim 

telah diidentifi kasi 

sebagai penyebab 

perubahan dalam 

pola wabah 

penyakit menular 

di seluruh dunia.

Tabel 5.1/ Daftar contoh dari praktik-praktik yang baik

Praktik yang baik 
dan kota Jenis tindakan/perangkat Kepemilikan Pemerintah

JANGKA PENDEK = diadopsi kurang dari 1 tahun
1/ Seattle/King County Pertanyaan tentang dampak-dampak 

perubahan iklim
Departemen Lingkungan Daerah

2/ New York City Kantor Perencanaan Jangka Panjang dan 
Berkelanjutan

Dikeluarkan oleh wali kota Daerah 

2/ New York City Pendekatan interaktif para pemangku 
kepentingan

Departemen Lingkungan Daerah 

2/ Makati City Mekanisme institusional yang kuat 
untuk memfasilitasi tindakan terhadap 
perubahan iklim dan manajemen risiko 
bencana

Dewan Kota Daerah



114 / KOTA BERKETAHANAN IKLIM

Praktik yang baik 
dan kota Jenis tindakan/perangkat Kepemilikan Pemerintah

2/ Dagupan City  Kelompok Kerja Teknis 
mengimplementasikan aktivitas-aktivitas 
perubahan iklim

 Dewan Koordinasi Bencana Kota Daerah

2/ Albay Pusat Inisiatif dan Penelitian Adaptasi 
Iklim

Kerja sama pemerintah-swasta Daerah

4/ Tokyo Strategi mitigasi perubahan iklim Pemerintah Metro-politan Tokyo Daerah + Pusat
4/ Albuquerqe Komitmen pemimpin kota Kantor Wali Kota Daerah
4/ Milan De� nisi program iklim Dewan Lingkungan Daerah
4/ Seattle/King County Program Iklim Kantor Eksekutif,

Dept. Pembangunan dan Layanan 
Lingkungan,
Dept. Layanan Eksekutif,
Dept. Sumber Daya Alam dan 
Pertamanan,
Dept. Kesehatan Masyarakat,
Dept. Transportasi

Daerah

4/ Seattle/King County De� nisi Tim Kantor Eksekutif,
Dept. Pembangunan dan Layanan 
Lingkungan,
Dept. Layanan Eksekutif,
Dept. Sumber Daya Alam dan 
Pertamanan,
Dept. Kesehatan Masyarakat,
Dept. Transportasi

Daerah

5/ Rockville Laporan berkelanjutan: tahunan Komisi Lingkungan—lintas 
Departemen

Daerah

5/ Rockville Dialog para pemangku kepentingan: 
berlanjut

Komisi Lingkungan—lintas 
Departemen

Daerah

5/ Rockville Penghargaan bangunan hijau Komisi Lingkungan—lintas 
Departemen

Daerah

5/  Singapura Program kepedulian perubahan iklim Menteri MEWR Daerah + Pusat
5/  Singapura Pahlawan super setiap hari Menteri MEWR Daerah + Pusat
5/ Dagupan City Konsultasi  Kelompok Kerja Teknis  Dewan Koordinasi Bencana Kota Daerah
5/ Makati City Program-program untuk mengembangkan 

kepedulian masyarakat
Dewan Kota Daerah

5/ Albay Pelatihan untuk petugas-petugas 
Barangay dan anak-anak tentang 
manajemen bencana

Provinsi Daerah

7/ London Saran dari ABI tentang rencana 
pemanfaatan lahan dan ketahanan pangan

Dept. Lingkungan dan Kantor Wali 
Kota

Daerah

8/ Tokyo Penampungan air hujan Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat
8/ Tokyo Subsidi drainase perorangan Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat

Tabel 5.1/ Lanjutan
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Praktik yang baik 
dan kota Jenis tindakan/perangkat Kepemilikan Pemerintah

8/ Makati City Organisasi  Dewan Koordinasi Bencana 
Kota

Dewan Kota Daerah

9/ Albuquerque Kerja sama swasta/pemerintah Departemen Energi Daerah
9/ Albuquerque LED, pendidikan Departemen Energi Daerah
9/ Makati City Penggantian lampu jalan Dewan Kota Daerah
10/ Milan Peluncuran  Ecopass Dewan Lingkungan Daerah
10/  Singapura Pelabelan ekonomi bahan bakar Dept. Lingkungan Daerah + Sektor 

Swasta
11/ Seattle/King 
County

Pemetaan Pemerintah Setempat Daerah + Sektor 
Swasta

11/ Seattle/King 
County

Peningkatan Kepedulian Pemerintah Setempat Daerah + Sektor 
Swasta

11/ Makati Jalur berkelanjutan Dewan Kota Daerah
12/ Albuquerque Hutan dan rencana penghijauan Dept. Lingkungan/ Pertamanan Daerah
16/  Singapura Penghitungan dan pemberitahuan  Badan Lingkungan Nasional Pusat
JANGKA MENENGAH = diadopsi lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun
2/  Singapura  Strategi Perubahan Iklim Nasional Menteri Lingkungan dan departemen 

lain
Pusat

3/ Tokyo  Strategi Perubahan Iklim Tokyo Pemerintah Metropolitan Tokyo Provinsi, Daerah
3/  Singapura  Strategi Perubahan Iklim Nasional  Badan Lingkungan Nasional Pusat
4/ Tokyo Penelitian/studi awal Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat
4/ Milan Proposal Penelitian Dewan Lingkungan Daerah
4/ Seattle/King County Peraturan Kantor Eksekutif,

Dept. Pembangunan dan Layanan 
Lingkungan,
Dept. Layanan Eksekutif,
Dept. Sumber Daya Alam dan 
Pertamanan,
Dept. Kesehatan Masyarakat,
Dept. Transportasi

Daerah

4/ Thua Thien Hue Prinsip-prinsip konstruksi tahan badai 
yang penting

Otoritas lokal dengan  Lokakarya 
Pembangunan (donor dari Uni Eropa)

Daerah

6/  Singapura Persiapan laporan lingkungan Menteri MEWR Daerah + Pusat, 
termasuk Sektor 
Swasta

6/ Makati City Inventarisasi GRK dengan ICLEI Dept. Lingkungan Daerah
7/ Bogota  Proyek Pengurangan Kerentanan Bencana 

Bogota
Kantor Wali Kota dan departemen 
tertentu

Daerah + Bank 
Dunia

8/  Singapura Pemerintahan Pasukan Pertahanan Sipil  Singapura Derah + Pusat
8/  Singapura Rancangan sistem manajemen bencana Pasukan Pertahanan Sipil  Singapura Daerah + Pusat

Tabel 5.1/ Lanjutan
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Praktik yang baik 
dan kota Jenis tindakan/perangkat Kepemilikan Pemerintah

8/ Tokyo Program Promosi Atap Tahan Api Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat
8/ Tokyo Master Plan Konstruksi Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat
8/ Hanoi Pengumpulan data, pemantauan, 

peringatan, koordinasi tanggap bencana: 
berlanjut

CCSFC dan kantor setempat Daerah + Pusat

8/ Hanoi Pengembangan strategi CCSFC dan kantor setempat Daerah + Pusat
9/ Albuquerque Kebijakan konservasi energi Departemen Energi Daerah
9/ Tokyo Dana pemerintah/swasta dan insentif 

pajak
Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat

9/ Albay Sumber daya panas bumi untuk energi Provinsi Daerah 
10/ London Peluncuran LEZ Dept. Lingkungan dan Kantor Wali 

Kota
Daerah 

10/ Makati City Transportasi milik pemerintah berbahan 
bakar sumber daya yang dapat diperbarui

Pemerintah Daerah + Pusat

10/ Dongtan Transportasi berkelanjutan SIIC Daerah
10/ Jakarta Angkutan bus cepat (Trans Jakarta)/ 

manajemen komputer lalu lintas 
Dept. Perhubungan Provinsi

10/ Albuquerque Pembangunan trotoar ramah lingkungan Dewan Kota Daerah
11/ Albuquerque Kode Konservasi Energi Dept. Lingkungan Daerah + Sektor 

Swasta
11/ Rockville Atap hijau Beberapa departemen Daerah + Sektor 

Swasta
11/ SeattleKing County Berhubungan dengan komunitas ilmiah Pemerintah Setempat Daerah + Sektor 

Swasta
11/ Vancouver  EcoDensity Kantor Wali Kota dan departemen 

lain
Daerah

12/ Makati Penanaman pohon besar-besaran Dept. Lingkungan Daerah
13/ Jakarta Pengurangan karbon Pemerintah pusat Daerah + Pusat
14/ Nam Dinh Hutan lumbung air Dewan Provinsi Daerah + Pusat
14/ Nam Dinh Penampungan air Dewan Provinsi Daerah + Pusat
14/ Nam Dinh Pengalihan banjir dan jalur banjir Dewan Provinsi Daerah + Pusat
14/ Nam Dinh Jalur pembuangan darurat Dewan Provinsi Daerah + Pusat
15/ New York Kerangka kerja untuk analisis perubahan 

iklim
NYCDEP Daerah + Lembaga 

+ Universitas
15/  Singapura  Empat Langkah Strategi Nasional Pemerintah Daerah + Pusat
15/  Singapura Penyaringan (desalinasi) air laut Dewan Keperluan Publik  Singapura Daerah + Pusat
15/ Hanoi Kesiapsiagaan banjir CCSFC dan petugas daerah Daerah + Pusat
15/ Hanoi Penguatan organisasi CCSFC dan petugas daerah Daerah + Pusat
15/ Hanoi Penampungan air hulu CCSFC dan petugas daerah Daerah + Pusat
15/ Hanoi Pelepasan banjir CCSFC dan petugas daerah Daerah + Pusat
16/  Singapura Pengawasan  Badan Lingkungan Nasional Pusat

Tabel 5.1/ Lanjutan
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Praktik yang baik 
dan kota Jenis tindakan/perangkat Kepemilikan Pemerintah

JANGKA PANJANG = diadopsi lebih dari 3 tahun
1/ New York Dampak-dampak iklim yang menurun Kota madya, lembaga-lembaga, 

Universitas, NASA
Daerah + Pusat + 
Universitas

6/ Milan Basis data inventaris Dewan Regional, Dewan Lingkungan Daerah + Regional
8/ New York Kerangka kerja manajemen risiko iklim NYCDEP dan lembaga-lembaga lain Daerah + Lembaga 

+ Universitas
8/ Tokyo Langkah-langkah banjir Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat
9/  Singapura Teknologi baru (kombinasi siklus turbin 

gas)
Menteri Lingkungan dan Sumber 
Daya Air

Pusat

9/ Tokyo Peralihan ke energi yang dapat diperbarui Pemerintah Metropolitan Tokyo Daerah + Pusat
10/ Seattle/King 
County

Armada hijau Dept. Lingkungan Daerah

10/ Seattle/King 
County

Bahan bakar bersih Dept. Lingkungan Daerah

10/ Seattle/King 
County

Sistem mobilitas baru Pemerintah Setempat Daerah

10/  Singapura Sistem mobilitas  Badan Lingkungan Nasional Daerah + Pihak 
Swasta

11/  Singapura Penghutanan kota
11/ Rockville Teknologi hijau untuk bangunan Beberapa Departemen Daerah + Pihak 

Swasta
11/ Rockville Institut energi yang dapat diperbarui Beberapa Departemen Daerah + Pihak 

Swasta
11/ Seattle/King 
County

Mencari dan menerapkan solusi Administrasi kota Daerah + Pihak 
Swasta

12/ Venesia Hutan kota Administrasi kota Daerah + Pihak 
Swasta

12/  Singapura Penghutanan kota Administrasi kota
10/ Jakarta Prakarsa Gedung Hijau Administrasi kota
13/ Milan Mekanisme Pembangunan Bersih 

Programatis
Dewan Lingkungan Daerah + Pusat + 

kota-kota lain
14/ Venesia Negosiasi MOSE Dewan Kota Daerah + Pusat + 

Regional
14/ Venesia Konstruksi MOSE Dewan Kota Daerah + Pusat + 

Regional
14/ Nam Dinh Tanggul-tanggul dan bendungan Dewan Provinsi Daerah + Pusat
14/ Novotas Pembatas laut dan pos pompa air Dewan Kota Daerah
15/ New York City Penilaian adaptasi NYCDEP Daerah + Lembaga 

+ Universitas
15/  Singapura Sistem terintegrasi (penampungan air, 

drainase)
Pemerintah Daerah + Pusat

15/ Hanoi Sistem tanggul CCSFC dan kantor setempat Daerah + Pusat
15/ Hanoi Kanalisasi CCSFC dan kantor setempat Daerah + Pusat

Tabel 5.1/ Lanjutan
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Kesimpulan

P
edoman Dasar ini mengawali sebuah proses pembelajaran bagi pemerintah 

daerah. Pedoman Dasar mengamati isu-isu tentang perubahan iklim, akibat-

akibat potensial dari perubahan iklim yang dapat memengaruhi kota, serta 

hubungan penting antara pembangunan kota saat ini dan kecenderungan keuangan 

pemerintah daerah dengan perubahan iklim, manajemen risiko bencana, dan 

pembangunan berkelanjutan. Pedoman Dasar ini merekomendasikan suatu penilaian 

sendiri terhadap kota secara saksama dan suatu basis informasi yang komprehensif 

sebagai titik awal; Pedoman Dasar ini menyediakan praktik-praktik yang baik, studi 

kasus, dan sumber daya yang dapat digunakan kota sebagai tindak lanjut untuk 

membangun program-programnya demi ketahanan kota terhadap perubahan 

iklim.

MEMBANGUN KOTA YANG BEKETAHANAN

Asia Timur mengalami urbanisasi dengan kelajuan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya (Gambar 6.1). Pertumbuhan tersebut jauh melebihi kapasitas pemerintah 

kota untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas dasar bagi penduduk. 

Akibatnya, kota-kota Asia Timur menjadi lebih rentan terkena dampak bencana dan 

bahaya alam, termasuk yang disebabkan dampak-dampak potensial dari perubahan 

iklim. Tata kelola daerah perkotaan secara bersamaan menjadi lebih terdesentralisasi, 

dengan tanggung jawab yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah, banyak 

yang dihadapkan pada masalah pengelolaan pertumbuhan populasi yang besar, yang 

sering kali tidak diikuti dengan penyesuaian peningkatan sumber daya keuangan. Dan 

dalam bauran ini terdapat risiko paling jelas dari bencana yang tidak diprediksikan.

Asia Timur sangat rentan terkena dampak perubahan-perubahan iklim. Jelas dan 

tidak dapat disangkal bahwa sesuatu dapat dan harus dilakukan untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca—GRK (greenhouse gas—GHG) dan menangani akibat-

akibat perubahan iklim yang dapat terjadi melalui peningkatan permukan air laut, 
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peningkatan suhu, peningkatan curah hujan, dan episode-episode ekstrem. Dampak 

paling jelas yang terjadi pada kota, khususnya di Asia Timur,  adalah akan lebih 

sering terjadi bencana dan lebih hebat.

Derajat dampak dari penderitaan kota terhadap perubahan iklim akan bergantung 

pada tindakan-tindakan dan inisiatif pemerintah daerah yang dilakukan saat ini 

untuk membangun kota yang berketahanan. Pemerintah lokal di kawasan Asia Timur 

memahami tanggung jawab ini dan mengajak yang berwenang untuk bertindak. 

Pembahasan tentang perubahan iklim merupakan bagian dari manajemen kota 

yang baik. Pejabat kota perlu memahami karakteristik kota yang membuat kota siap 

menghadapi  risiko bencana dan perubahan iklim, misalnya menentukan apakah 

kota merupakan Hot Spot. Suatu kota perlu membuat dan mengelola gabungan basis 

informasi yang dapat memainkan peranan besar dalam menemukan strategi-strategi 

manajemen kota yang paling tepat.

Pengalaman-pengalaman beberapa kota di seluruh dunia menegaskan bahwa 

 pendekatan “tanpa penyesalan” untuk inisiatif mitigasi dan adaptasi dapat menjadi 

efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperkenalkan perubahan-perubahan 

kebutuhan dalam perilaku, teknologi, dan kebijakan sebagai manajemen kota yang 

baik—kebutuhan-kebutuhan untuk berbagai keadaan. Ketika pendekatan ini didukung 

oleh tindakan khusus terhadap dampak mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim 

dan terhadap manajemen risiko bencana, maka kemungkinan memperkuat kapasitas 

ketahanan kota menjadi sangat tinggi. Pertumbuhan kota dapat menjadi sinonim 

dengan “walkable cities”—kota yang nyaman untuk berjalan kaki—dan konservasi 

energi. Model-model pertumbuhan kota yang berkisar seputar mobil, kehidupan 

subkota, dan bahan bakar murah akan didasarkan pada kondisi lain yang lebih efi sien. 

Gambar 6.2 menunjukkan dua kota, Barcelona dan Atlanta, dengan populasi yang 

Mempunyai kota-

kota yang rapi, 

efi sien, dan ramah 

pejalan kaki adalah 

ukuran penting 

mitigasi. Hal yang 

sama pentingnya 

adalah keamanan 

kedudukan 

bangunan, 

rancangan, dan 

undang-undang 

sebagai tindakan 

(langkah) 

penting adaptasi, 

khususnya bagi 

kaum miskin, 

untuk menghindari 

perkampungan 

pada lahan 

pinggiran yang 

paling rentan 

terkena dampak 

perubahan iklim 

dan bahaya alam 

lainnya.

Gambar 6.1/ Populasi kota (% dari total) yang meningkat cepat di 
Asia Timur
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sama tetapi Atlanta mempunyai luas wilayah 26 kali luas dari Barcelona. Mempunyai 

kota-kota yang rapi, efi sien, dan walkable adalah ukuran penting mitigasi. Hal yang 

sama pentingnya adalah keamanan kedudukan bangunan, rancangan, dan undang-

undang sebagai tindakan (langkah) penting adaptasi, khususnya bagi kaum miskin, 

untuk menghindari perkampungan pada lahan pinggiran yang paling rentan terkena 

dampak perubahan iklim dan bahaya alam lainnya.

Namun demikian, tingginya kepadatan penduduk kota meningkatkan kerentanan. 

Delapan dari sepuluh kota terpadat di dunia, lima di antaranya di Asia Timur, mempunyai 

bahaya gempa sedang hingga tinggi. Demikian pula, 8 dari 10 kota terpadat terletak 

di daerah pantai serta rawan gelombang badai dan tsunami. Kerentanan terhadap 

iklim meningkat tidak hanya dari banjir yang disebabkan tingginya curah hujan dan 

gelombang badai, tanah longsor, kekeringan, intrusi air laut, dan angin topan, namun 

juga dari gempa bumi dan bahaya-bahaya lainnya, terutama di mana infrastruktur 

yang buruk dan sangat tidak terawat, bangunan dengan kualitas rendah, dan lemahnya 

ketahanan dari pembangunan kota yang padat penduduk  turut berperan dalam hal 

ini. Mengidentifi kasi kerentanan-kerentanan dan mengembangkan program untuk 

menghadapinya merupakan tantangan yang dihadapi kota-kota di Asia Timur.

Gambar 6.2/ Tapak perkotaan—pilihan yang dihadapi kota

Atlanta:

2,5 juta penduduk (1990)

4.280 km2 (area terbangun)

Barcelona:

2,8 juta penduduk (1990)

162 km2 (area terbangun)

Area bangunan di Atlanta dan Barcelona disajikan dalam skala yang sama

Sumber: Bertaud A., dan T. Pode, Jr., Density in Atlanta: Implications for Traffi  c and Transit (Los 

Angeles: Reason Foundation, 2007). 
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Terdapat hubungan kuat antara manajemen dampak perubahan iklim, manajemen risiko 

bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan tidak melakukan apa pun pada 

tiga area tersebut, kemajuan dalam membangun ketahanan kota dan menumbuhkan 

ekonomi daerah akan terancam. Tanpa informasi yang baik tentang perubahan iklim 

dan akibat-akibatnya akan mengurangi penegakan kebijakan-kebijakan dan program-

program praktis dalam menghadapi dampak dan kejadian bencana.

BELAJAR DARI KESUKSESAN

Tidak ada satu pun resep “ajaib” untuk perencanaan yang sukses dalam merespons 

berbagai dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Tidak ada satu urutan atas 

tindakan (langkah), perangkat, aplikasi, dan prosedur. Pedoman Dasar ini bertujuan 

untuk memotivasi pejabat kota untuk bertindak berdasarkan praktik-praktik yang 

baik yang sudah ada.

Pedoman Dasar ini menyediakan praktik-praktik yang baik untuk menghadapi 

kerentanan dan risiko utama. Pedoman Dasar ini mencakup beberapa aspek 

perencanaan yang sukses, mulai dari mendefinisikan struktur organisasi dan 

mekanisme kelembagaan, hingga membangkitkan kepedulian masyarakat dan 

mengikutsertakan para pemangku kepentingan (stakeholders). Setiap contoh ilustrasi 

menawarkan sebuah pilihan potensial. Kota Milan telah memiliki cadangan emisi 

atmosfer. London menetapkan metode-metode pendanaan risiko yang sesuai untuk 

perencanaan pemanfaatan lahan dan pertahanan terhadap banjir. Makati City 

mengurangi konsumsi listrik dengan mengganti lampu-lampu jalan dengan sistem 

yang lebih hemat energi. Albuquerque bermaksud mengurangi gas rumah kaca (GRK) 

dengan mewajibkan bangunan-bangunan baru dan merenovasi bangunan-bangunan 

lama agar lebih hemat energi.

Namun demikian, setiap contoh hendaknya disesuaikan dengan konteks khusus 

sebuah kota sebagai bagian dari strategi manajemen yang unik. Pedoman Dasar ini 

mempersempit ukuran kesuksesan sebuah kota yang berketahanan menjadi empat 

inti yang menonjol:

 • Memahami ancaman-ancaman yang menimpa kota Anda;

 • Menilai karakteristik unik dan kerentanan dari kota Anda;

 • Belajar dari pengalaman kota-kota lain; dan

 • Memikirkan sebuah rencana “cara Anda sendiri.”

Intinya adalah mempunyai sebuah strategi yang mempersiapkan dengan baik kota 

Anda untuk bertindak dan bereaksi secara efektif dalam menghadapi perubahan iklim 

dan risiko bencana.
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MENGAMBIL TINDAKAN

Pendekatan Pedoman Dasar bagi komunitas yang memiliki ketahanan untuk 

menghadapi masalah-masalah dampak perubahan iklim dan manajemen risiko 

bencana menggunakan dua cara:

 • Mengikutsertakan petugas daerah pada perlunya mengurangi emisi GRK dan 

menunjukkan praktik-praktik yang baik yang dilakukan melalui program-

program mitigasi efi siensi energi, memperbesar penggunaan bahan bakar 

nonfosil, mengendalikan pemekaran kota, transportasi umum, daur ulang limbah 

dan mengembangkan reklamasi air; serta

 • Menghadapi akibat-akibat dari perubahan iklim serta meningkatnya frekuensi 

dan intensitas episode ekstrem dan periodik, termasuk gelombang badai dan 

angin topan. Tindakan-tindakan adaptif akan menyiapkan dan mengendalikan 

kondisi dan bencana yang akan membuat keadaan menjadi lebih buruk karena 

perubahan iklim.

Dengan perangkat yang diusulkan Pedoman Dasar dan sumber daya yang disediakannya, 

kota harus lebih baik dalam mempersiapkan diri untuk mengerjakan langkah-langkah 

berikut ini:

 • Buat Buku Kerja Dampak dan Bahaya Perubahan Iklim untuk menetapkan 

Basis Informasi Kota yang mencatat dan mengonsolidasikan informasi yang 

menggambarkan konteks kota dan sebagian kerentanan kota serta pertumbuhannya 

di masa depan.

 • Susun prioritas untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menghadapi 

risiko bencana. Dengan dasar yang dikumpulkan dari Matriks Tipologi Kota dan 

Karakterisasi Risiko serta Basis Informasi Kota, maka kota harus dapat mengenali 

dan menemukan jalan untuk menyusun prioritasnya.

 • Tetapkan wewenang kota melalui perintah-perintah eksekutif dan pengesahan 

dewan kota yang mengemukakan komitmen dan menetapkan catatan yang 

transparan untuk memandu, memantau, dan mengevaluasi kemajuan-kemajuan 

kota.

 • Identifi kasi cara dan makna dari menghadapi manajemen bahaya terhadap 

mitigasi dan adaptasi untuk mengubah kondisi dan kejadian.

 • Cari mitra eksternal untuk membantu proses, baik bantuan keuangan atau 

bantuan teknis, untuk menetapkan kerentanan dan risiko dan untuk menyeleksi 

tindakan-tindakan yang paling sesuai guna mempertinggi ketahanan kota dan 

perencanaan kota yang berkelanjutan.

 • Kembangkan, danai, dan terapkan berbagai rencana dan program untuk 

mencapai tujuan. Kota perlu menyusun rencana tindakan yang tidak hanya 

menetapkan prioritas, tetapi juga mengenalkan program-program khusus, 

anggaran, target-target, dan batasan waktunya (timeline).
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 • Ajak penduduk dan kota-kota lain, bekerja sama untuk mengembangkan sebuah 

komunitas luas yang berketahanan terhadap bencana dan lebih efektif.

 • Pantau, evaluasi, dan modifi kasi berbagai inisiatif karena dibutuhkan dan 

karena tuntutan penyelesaian program kota.

Setiap kota harus menetapkan strateginya sendiri untuk menjadi suatu komunitas yang 

lebih berketahanan. Pedoman Dasar ini menganjurkan perencanaan sekarang. Strategi 

harus diarahkan ke berbagai dampak perubahan iklim berdasarkan kerentanan, risiko, 

dan kebutuhan setiap kota itu sendiri. Pedoman Dasar ini merupakan perangkat untuk 

mengikutsertakan kota dalam pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penilaian sendiri. 

Bagaimana cara bergerak maju, dengan dasar kepedulian, kebijaksanaan, sumber daya, 

dan pengharapan, datang dari pemimpin yang bercita-cita untuk melihat kotanya dan 

penduduknya hidup dalam lingkungan yang lebih berketahanan.

Tindakan dini yang dilakukan sekarang akan membantu membentuk masyarakat 

yang lebih berketahanan demi generasi mendatang.  
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Lampiran
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Lampiran A/ Berbagai Program dan 
Organisasi Dunia dalam Perubahan 
Iklim dan Kebencanaan

Asia-Pacifi c Partnership on Clean Development and Climate [AP6] (Kemitraan 

Asia-Pasifi k tentang Pembangunan Bersih dan Iklim) merupakan suatu kesepakatan 

nonpakta internasional antara Australia, India, Jepang, Republik Rakyat China, Korea 

Selatan, dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 28 Juli 2005 dalam pertemuan 

Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Secara resmi kesepakatan tersebut 

diluncurkan pada 12 Januari 2006 dalam pertemuan pengukuhan para menteri 

Kemitraan di Sidney. Menteri-menteri luar negeri, lingkungan, dan energi dari negera-

negara mitra sepakat untuk bekerja sama dalam pembangunan dan transfer teknologi 

guna mengurangi emisi greenhouse gas—GHG (gas rumah kaca—GRK). Para menteri 

sepakat untuk mempiagamkan, mengumumkan secara resmi, dan membuat rencana 

kerja untuk “garis-garis besar model baru satuan tugas pemerintah-swasta guna 

menghadapi perubahan iklim, keamanan energi, dan polusi udara”.

Berlin Mandate (Mandat Berlin). Sebuah keputusan yang dinegosiasikan pada 

Conference of the Parties—COP (Konferensi Para Pihak) pertama, yang berlangsung pada 

Maret 1995, menyimpulkan bahwa komitmen saat ini menurut Konvensi Kerangka Kerja 

tentang Perubahan Iklim tidak memadai. Menurut Konvensi Kerangka Kerja, negara-

negara industri berjanji untuk mengambil tindakan yang bertujuan mengembalikan 

emisi GRK negaranya ke tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2000. Mandat Berlin 

menetapkan proses yang memungkinkan para pihak untuk melakukan tindakan yang 

sesuai selama periode setelah tahun 2000, termasuk memperkuat komitmen negara-

negara industri, melalui adopsi protokol atau instrumen resmi lainnya.

Bryd-Hagel Resolution (Resolusi Byrd-Hagel). Pada Juni 1997, mengantisipasi 

pertemuan Desember 1997 di Kyoto, Senator Robert C. Byrd (dari partai Demokrat, 

Virginia Barat) dengan Senator Chuck Hagel (dari partai Republik, Nebraska) dan 44 

sponsor lainnya, memperkenalkan sebuah pernyataan resolusi bahwa Protokol Kyoto 

yang akan datang (atau persetujuan internasional selanjutnya tentang perubahan iklim) 
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seharusnya tidak “(a) memerintah komitmen baru untuk membatasi atau mengurangi 

emisi GRK Annex I Parties atau Pihak-pihak Anneks I (contoh, negara-negara 

industri), kecuali protokol tersebut atau kesepakatan lainnya juga memerintahkan 

komitmen jadwal baru khusus untuk membatasi atau mengurangi emisi GRK bagi 

kelompok negara-negara berkembang dalam periode pemenuhan yang sama, atau (b) 

menghasilkan kerusakan serius terhadap ekonomi Amerika Serikat”. 

C40. Clinton Climate Initiative (Inisiatif Iklim Clinton). Presiden Clinton 

meluncurkan Inisiatif Iklim (Clinton Foundation's Climate Initiative—CCI) milik 

Yayasan Clinton pada Agustus 2006, dengan misi menggunakan pendekatan orientasi 

bisnis Yayasan untuk bertarung melawan perubahan iklim dalam cara-cara yang 

dapat dipraktikkan, terukur, dan signifi kan. Pada tahap pertama, CCI bekerja dengan 

Kelompok Kepemimpinan Iklim Kota-kota Besar C40, sebuah asosiasi kota-kota besar 

yang didedikasikan untuk menangkal perubahan iklim—untuk mengembangkan 

dan mengimplementasikan seputar tindakan-tindakan yang akan mempercepat 

pengurangan emisi GRK. Dengan kota-kota menyumbangkan sekitar 80 persen dari 

semua panas yang terperangkap emisi GRK ke atmosfer kita, sementara massa lahan 

hanya terdiri atas 2 persen, maka penting bagi kota-kota besar untuk memenangkan 

pertarungan ini dan memperlambat langkah pemanasan global.

Conference of the Parties—COP (Konferensi Para Pihak). Konferensi ini merupakan 

kumpulan negara-negara yang telah meratifi kasi Konvensi Kerangka Kerja PBB 

tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), saat ini lebih dari 150 negara kuat dengan sekitar 

50 negara pengamat. Peranan utama COP adalah untuk menjaga implementasi dari 

Konvensi berdasarkan tinjauan ulang dan untuk mengambil keputusan penting bagi 

implementasi Konvensi yang efektif. Konferensi yang pertama (COP I) dilaksanakan di 

Berlin sejak 28 Maret hingga 7 April 1995, dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 pengamat 

dan 2.000 perwakilan media (lihat juga Mandat Berlin).

International Council for Local Environmental Initiatives—ICLEI (Dewan 

Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Lokal). ICLEI didirikan pada tahun 

1990. Lebih dari 800 kota, kota kecil, provinsi, dan asosiasi mereka merupakan 

anggota dari ICLEI. ICLEI menyediakan informasi, menyelenggarakan pelatihan, 

mengorganisasi konferensi, memfasilitasi jaringan kerja dan pertukaran kota ke kota, 

melakukan penelitian dan proyek percontohan, serta menawarkan layanan teknis 

dan konsultasi. Beberapa kota di negara-negara berkembang dan negara-negara maju 

telah memprakarsai program-program manajemen perubahan iklim dengan bantuan 

ICLEI.

Intergovernmental Panel on Climate Change—IPCC (Panel Ahli Antarnegara 

tentang Perubahan Iklim). IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh Organisasi 

Meteorologi Dunia dan Program Lingkungan PBB. IPCC bertanggung jawab untuk 

melakukan survei literatur teknis dan ilmiah bagi UNFCCC, terutama melalui publikasi 
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laporan-laporan penilaian berkala. Laporan Penilaian Keempat dipublikasikan pada 

tahun 2007.

Kyoto Protocol (Protokol Kyoto). Persetujuan internasional, diadopsi pada Desember 

1997 di Kyoto, Jepang, menetapkan target emisi mengikat untuk negara-negara industri 

yang akan mengurangi emisinya secara kolektif, 5,2 persen di bawah tingkat emisi 

tahun 1990, antara periode 2008–2010.

Kyoto Flexible Mechanisms (Mekanisme Fleksibel Kyoto). Protokol Kyoto 

menciptakan tiga pasar berbasis mekanisme yang mempunyai potensi membantu 

negara-negara mengurangi biaya target pengurangan emisi mereka. Mekanisme 

tersebut adalah Implementasi Bersama (Artikel 6), Mekanisme Pembangunan Bersih 

(Artikel 17), dan Perdagangan Emisi Internasional.

Montreal Protocol (Protokol Montreal —substansi tentang penipisan lapisan ozon). 

Merupakan kesepakatan internasional yang mulai ditekankan pada Januari 1989 untuk 

menghapuskan secara bertahap penggunaan senyawa-senyawa yang dapat menipiskan 

lapisan ozon, seperti methyl chloroform, carbon tetrachloride, dan chlorofl uorocarbons. 

Chlorofl uorocarbons (CFCs) merupakan gas-gas rumah kaca yang potensial yang tidak 

diatur oleh Protokol Kyoto sejak gas tersebut diatur dalam Protokol Montreal.

National Action Plans (Rencana Aksi Nasional). Rencana aksi nasional diajukan 

ke Konferensi Para Pihak melalui seluruh pihak yang menggarisbesarkan langkah-

langkah yang mereka adopsi untuk membatasi emisi GRK yang berasal dari aktivitas 

manusia. Negara-negara harus mengirim rencana-rencana tersebut sebagai partisipasi 

dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan, kemudian harus 

mengomunikasikan perkembangannya ke COP secara teratur.

 

Secretariat of the UNFCCC (Sekretariat UNFCCC). Sekretariat tersebut terdiri atas 

staf PBB yang bertanggung jawab untuk mengadakan urusan UNFCCC. Pada tahun 

1996, sekretariat tersebut pindah dari Jenewa, Swiss ke Bonn, Jerman.

United Cities and Local Government—UCLG (Perserikatan Pemerintah Kota dan 

Daerah). UCLG adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mewakili dan 

mempertahankan kepentingan pemerintah daerah tingkat dunia, tanpa memperhatikan 

ukuran dari komunitas yang mereka layani. Markasnya di Barcelona, terdapat 127 dari 

191 negara anggota PBB di tujuh kawasan dunia; anggota-anggota UCLG mencakup 

kota dan asosiasi nasional dari pemerintah daerah masing-masing, yang mewakili 

semua kota dan pemerintah daerah dari satu negara. Lebih dari 1.000 kota dari 95 

negara merupakan anggota langsung UCLG. Dengan 112 Asosiasi Pemerintah Daerah 

(LGAs), negara-negara Eropa merupakan anggota terbesar dari LGAs, yang mewakili 

sekitar 80 persen total populasi Eropa.
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United Nations Convention to Combat Desertifi cation—UNCCD (Konvensi PBB 

untuk Melawan Desertifi kasi). Pada tahun 1977, Konferensi PBB tentang Desertifi kasi 

(UNCOD) mengadopsi Rencana Aksi untuk Melawan Desertifi kasi (PACD). Sayangnya, 

selain hal ini dan upaya-upaya lain, Program Lingkungan PBB (UNEP) menyimpulkan 

pada tahun 1991 bahwa permasalahan degradasi lahan di area kering, semikering, dan 

kering agak lembap semakin meningkat, meskipun terdapat “contoh-contoh lokal yang 

berhasil”. Sebagai hasilnya, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 

(UNCED), yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, mendukung 

pendekatan baru yang terintegrasi terhadap permasalahan, menekankan aksi untuk 

memacu pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas. UNCED juga meminta 

Majelis Umum PBB untuk membentuk Komite Negosiasi Antarpemerintah tentang 

Desertifi kasi (INCD) guna mempersiapkan Konvensi untuk Melawan Desertifi kasi, 

khususnya di Afrika. Pada Desember 1992, Majelis Umum PBB menyetujui dan 

mengadopsi Resolusi Nomor 47/188.

United Nations Framework Convention on Climate Change—UNFCCC (Konvensi 

Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Pakta yang ditandatangani pada 

Earth Summit tahun 1992 di Rio de Janeiro menyerukan tentang “stabilisasi konsentrasi 

GRK di atmosfer pada satu tingkat yang dapat mencegah bahaya campur tangan 

antropogenik dengan sistem iklim”. Pakta mencakup seruan yang tidak mengikat bagi 

negara-negara industri untuk mengembalikan emisi mereka ke tingkat emisi tahun 

1990 pada tahun 2000. Pakta tersebut pada Maret 1994 diratifi kasi oleh lebih dari 

50 negara. Negara Amerika merupakan negara industri pertama yang meratifi kasi 

Konvensi tersebut. 

Para Wali Kota dan Pemerintah Daerah Dunia, Kesepakatan Perlindungan 

Iklim. Para Wali Kota dan Pemerintah Daerah Dunia menyerukan kepada semua 

pemerintah nasional untuk bekerja melalui UNFCCC guna mengadopsi komitmen 

agar tetap dalam batasan peningkatan 2oC dari suhu permukaan bumi. UNFCCC 

khususnya menyerukan bagi suatu kerangka kerja yang akan mencapai pengurangan 

60 persen emisi GRK dari tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2050 secara global, 

dengan negara-negara industri berkomitmen untuk mengurangi GRK 80 persen dari 

tingkat emisi tahun 1990. Membangun komitmen yang sudah ada dari para pemimpin 

pemerintah daerah dan asosiasinya—termasuk Kota-kota ICLEI untuk Kampanye 

Perlindungan Iklim, Dewan Wali Kota Dunia tentang Perubahan Iklim, Kesepakatan 

Perlindungan Iklim Para Wali Kota Amerika, Kelompok Kepemimpinan Iklim C40, 

dan Deklarasi Jeju UCLG—wali kota dan pemerintah daerah menetapkan komitmen 

khusus untuk melakukan hal-hal berikut:

 • Mengurangi emisi GRK secara cepat dan signifi kan;

 • Mengimplementasikan kerangka kerja regional, nasional, dan internasional yang 

melengkapi dan memungkinkan pemerintah daerah menyediakan sumber daya, 
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otoritas, dan mandat yang cukup untuk melaksanakan peranan dan tanggung 

jawab tersebut;

 • Membangun ekonomi energi berkelanjutan melalui penghematan energi serta 

penerapan teknologi baru dan yang sedang diperbarui juga teknologi efi siensi 

tinggi; 

 • Melaksanakan adaptasi perubahan iklim dan tindakan/langkah kesiapsiagaan 

melalui perencanaan pemerintah daerah, pembangunan, dan mekanisme 

operasional, yang memprioritaskan kota-kota paling rentan terhadap bencana;

 • Menyediakan bantuan hukun bagi pemerintah daerah; serta

 • Menyerukan secara terus-menerus kepada pemerintah daerah untuk berusaha 

mengikat batas karbon guna mengurangi emisi GRK secara cepat dan signifi kan 

dalam jangka pendek dan paling sedikit 60 persen di seluruh dunia di bawah 

tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2050.
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Lampiran B/ Sumber-sumber 
Bantuan Teknis dan Keuangan

Pilihan bantuan teknis sering ditemukan pada tingkat daerah melalui institusi akademis 

dan universitas yang memiliki keahlian dalam aspek perubahan iklim dan manajemen 

risiko bencana, seperti pemetaan Sistem Informasi Geografi  dan permodelan bahaya. 

Sektor swasta mungkin bisa dijadikan pilihan lain, bergantung pada sektor dan jenis 

bantuan teknis yang dibutuhkan. Pilihan lainnya adalah mencari bantuan pada tingkat 

regional dan/atau nasional melalui lembaga-lembaga pemerintah dan kementerian 

terkait, seperti Departemen Meteorologi atau Departemen Survei Geologi, untuk 

memperoleh data-data dan saran khusus yang sesuai dengan tipologi kota Anda. 

Program kembar dan bersama, seperti kerja sama antara Milan dan Bank Dunia, 

adalah cara lain memperoleh bantuan teknis dari kota-kota lain dengan biaya yang 

masuk akal.

Bank Dunia juga menyediakan dukungan bantuan teknis bagi nasabahnya mengenai 

seputar masalah-masalah pembangunan. Bantuan teknis membantu negara nasabah 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan program-program serta membangun 

kemampuan institusi. Bantuan teknis dapat berfokus pada penyusunan organisasi, 

metode penempatan staf, serta sumber daya teknis, fi sik, atau keuangan di lembaga-

lembaga penting. Khusus untuk permasalahan manajemen risiko bencana dan 

perubahan iklim, Fasilitas Global untuk Pengurangan Bencana dan Pemulihan juga 

menyediakan bantuan teknis bagi pemerintah.

Selain bantuan teknis, penting untuk kota dalam memperkirakan kebutuhan 

keuangannya guna mengimplementasikan strategi perubahan iklimnya, seperti 

halnya menentukan pilihan-pilihan untuk bantuan keuangan. Terlepas dari suatu 

penilaian kembali prioritas, mengalokasikan pendapatan jauh dari subsidi yang 

kontraproduktif (contoh, energi dan air) terhadap kedayatahanan iklim, kota-kota 

juga dapat mempertimbangkan instrumen alternatif seperti fasilitas-fasilitas asuransi 

risiko atau obligasi bencana alam.
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Semakin bertambahnya permasalahan perubahan iklim diakui sebagai tantangan 

pembangunan yang dapat menghapus tahun-tahun pertumbuhan, arus utama 

dana pembangunan dari Bank-bank pembangunan multilateral atau regional, dan 

juga sumber-sumber bantuan bilateral, bisa menjadi pembiayaan pembangunan 

berkelanjutan ketahanan iklim dengan manfaat adaptasi. Sejumlah pendanaan khusus 

iklim juga muncul dan dapat berguna sebagai sumber pendanaan. Program-program 

tingkat kota yang inovatif akan mendapat perhatian dari sumber-sumber dana tersebut. 

Dana-dana yang terkait dengan iklim meliputi:

 • Dana Adaptasi PBB, dikelola oleh Fasilitas Lingkungan Global (GEF), diramalkan 

dijadikan modal sebesar US$80–300 juta per tahun antara 2008–2012;

 • Program-program adaptasi GEF lainnya;

 • Fasilitas Global untuk Pengurangan dan Penanggulangan Bencana menyediakan 

US$15–20 juta per tahun; dan

 • Pembiayaan mitigasi dengan manfaat adaptasi, seperti dana-dana proyek yang 

terkait dengan karbon aktif (contoh, Fasilitas Kemitraan Karbon milik Bank 

Dunia).
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Lampiran C/ Contoh-contoh 
Proyek Bank Dunia yang 
Relevan

Peranan Bank Dunia dalam menyediakan produk-produk pengetahuan, bantuan teknis, 

dana, dan proyek pinjaman investasi untuk proyek perubahan iklim dan manajemen 

risiko bahaya telah meningkat dan mendalam. Informasi dan pembaruan proyek-

proyek aktif Bank Dunia di Asia Timur dan Kawasan Pasifi k dapat ditemukan di laman 

khusus negara pada situs Web Bank Dunia (www.worldbank.org/eap) atau dengan 

menghubungi kantor di negara terkait. Di bawah ini merupakan penjelasan singkat 

beberapa proyek dari portofolio Bank untuk menggambarkan jangkauan intervensi 

Bank yang telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan para nasabahnya dalam hal 

Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana.

Proyek Hotspot Bencana Alam Global merupakan contoh dari produk pengetahuan 

yang memetakan enam bahaya alam utama: badai siklon, kekeringan, gempa bumi, 

banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api. Perangkat interaktif ini online dan 

menyediakan dasar-dasar untuk mengidentifi kasi area geografi  dari potensi risiko 

bencana yang relatif paling tinggi agar dapat memprioritaskan investasi pengurangan 

risiko bencana dan menginformasikan secara lebih baik upaya-upaya pembangunan. 

Untuk dapat mengakses perangkat ini, kunjungi situs http://geohotspots.wordbank.

org/hotspot/hotspots/disaster.jsp. 

Proyek Dampak Perubahan Iklim dan Adaptasi di Kota-kota Pantai merupakan 

latihan analitis yang dilakukan melalui kerja sama dengan Japan Bank for International 

Cooperation—JBIC (Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional) dan Asian 

Development Bank—ADB (Bank Pembangunan Asia), yang mana Bank tersebut 

berfokus pada studi kasus Kawasan Metropolitan Bangkok. Studi tersebut akan 

menyediakan informasi dan bantuan teknis untuk Bangkok mengenai dampak-

dampak potensial dari perubahan iklim dan energi, transportasi, persediaan air dan 

sanitasi, kesehatan masyarakat, serta bangunan gedung dan perumahan, juga akan 

menawarkan kota seputar pilihan adaptasi.
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Proyek Lingkungan Beijing Kedua merupakan proyek investasi dengan komponen 

GEF yang bertujuan untuk mengurangi gas-gas rumah kaca dengan biaya yang efektif 

dan cara-cara yang berkesinambungan dengan menurunkan emisi karbon melalui 

konversi pembakaran batu bara pada tungku berukuran sedang menjadi gas alam, 

dengan meningkatkan efi siensi sistem pemanasan di bangunan-bangunan melalui 

pembaruan cara merawat dan memperbaiki, dan dengan menanamkan praktik-praktik 

teknik dan industri yang baik.

Proyek Perlindungan Banjir dan Transportasi Mekong merupakan proyek 

investasi lainnya yang membantu Vietnam melalui rehabilitasi jalan raya, termasuk 

meningkatkan perlindungan segmen-segmen tertentu yang mudah banjir, dan 

mengembangkan efi siensi jaringan transpor regional di Delta Sungai Mekong. 

Proyek tersebut menciptakan keadaan luar yang positif dalam hal pengurangan emisi 

kendaraan bermotor, yang dihasilkan dari waktu perjalanan yang lebih pendek karena 

jalan-jalan direncanakan dan dikelola secara lebih baik.

Fasilitas Asuransi Risiko Bencana Alam Karibia merupakan fasilitas asuransi bencana 

regional yang pertama di dunia dan memungkinkan pemerintah menyatukan risiko 

dan mengurangi premi individu. Fasilitas tersebut diciptakan dengan pendanaan awal 

dari donor dan menyediakan likuiditas untuk negara-negara yang terkena angin topan 

atau gempa bumi. Inisiatif yang sama sekarang ini dikembangkan untuk Kawasan 

Pasifi k. Penerapannya pada tingkat kota dapat dispertimbangkan juga.

Suatu bentuk bisnis baru yang sedang berkembang—ECO2: Ecological Cities as 

Economic Cities (Kota-kota Ekologis sebagai Kota-kota Ekonomi). Contoh akan 

melihat pada kota melalui lensa terintegrasi dari permasalahan perencanaan ruang, 

transpor, energi, air, dan kapasitas institusi yang efi sien dan berkelanjutan dalam sebuah 

upaya untuk menciptakan kota yang kompetitif dan nyaman. Kerangka kerja tersebut 

menggabungkan (a) langkah-langkah (dalam perencanaan, manajemen utilitas, serta 

keterlibatan sektor swasta dan masyarakat) kebijakan, peraturan, dan institusional 

yang terintegrasi, (b) investasi pada sistem infrastruktur penting yang terkoordinasi, 

serta (c) pilihan pembiayaan inovatif dan insentif bagi implementasi.
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Lampiran D/ Panduan 
Pustaka

Bagian ini menyediakan daft ar ilustrasi dari pustaka, situs, laporan, tulisan dan dokumen 

asli yang digunakan dalam pengembangan Pedoman Dasar ini. Di mana akses elektronik 

memungkinkan, informasi ini telah tersedia.

ANCAMAN

Penulis Internasional Energy Agency (IEA)

Judul World Energi Outlook

Tahun 2007

Sumber http://www.iea.org

Topik Merupakan laporan rinci dan data terbaru tentang energi di seluruh dunia.

Penulis Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Judul Fourth Assessment Report (dan Laporan sebelumnya)

Tahun 2007 (2001)

Sumber http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf

Topik Laporan memberikan informasi luas serta tersedia data tentang perubahan 

iklim dan dampak-dampak yang diramalkan.

Penulis PEW Center on Global Climate Change 

Judul PEW Center Summary of the IPCC Report Working Group III—Summary

Tahun 2007

Sumber http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/ipccar4.cfm

Topik Ringkasan bagus hasil-hasil utama dari Laporan IPCC.
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Penulis United Nations Environment Programme (UNEP)

Judul Climate Change Vulnerability and Adaptation in Developing Countries

Tahun 2007

Sumber http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_

htmlpdf/application/txt/pub_07_impacts.pdf

Topik Laporan ini membahas secara rinci berbagai pilihan adaptasi untuk wilayah-

wilayah berbeda di dunia.

Penulis World Bank

Judul East Asia Environment Monitor: Adapting to Climate Change

Tahun 2007

Sumber http://siteresources.worldbank.org/EXTEAPREGTOPENVIRONMENT/

Resources/CCAM_ FinalVersion06-19.pdf?resourceurlname=CCAM_

FinalVersion06-19.pdf

Topik Laporan ini menyajikan secara rinci tentang dampak-dampak perubahan 

iklim yang diperkirakan di Asia Timur dan pendekatan-pendekatan saat ini 

untuk langkah-langkah adaptasi dan keuangan.

MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Penulis Abarquez, I. dan Murshed, Z.

Judul Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners’ 

Handbook

Tahun 2004

Sumber Asian Disaster Preparedness Centre

Topik Buku pegangan ini dipersiapkan oleh Pusat Kesipasiagaan Bencana Asia 

(ADPC). ADPC merupakan organisasi nonprofit yang mendukung 

perluasan komunitas penyelamat dan pembangunan berkelanjutan melalui 

implementasi program-program dan proyek-proyek yang mengurangi 

dampak bencana di negara-negara dan komunitas Asia dan Pasifi k.

Penulis Economic Commission for Latin America and the Carribbean (ECLAC)

Judul Handbook for Estimating the Socio-Economic and Environmental Eff ects of 

Disasters

Tahun 2003

Sumber http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publications/xml/4/12774/

P12774.xml&xsl=/ mexico/tpl-i/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xsl

Topik Berdasarkan usaha keras penilaian khusus bencana sejak awal 1970, ECLAC 

mengembangkan metodologi penilaian untuk memperkirakan pengaruh 

bencana alam.
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Penulis Gurenko, E. dan Lester, R.

Judul Rapid Onset of Natural Disaster: Th e Role of Financing in Eff ective Risk 

Management-Insurance and Contractual Savings Practice

Tahun 2004

Sumber World Bank Policy Research Working Paper 3278, April 2004 http://papers.

ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=610323

Topik Penulis menyediakan kerangka kerja konseptual untuk merancang strategi 

manajemen risiko yang komprehensif bagi serangan bencana alam yang cepat 

pada tingkat negara, dengan penekanan khusus pada peranan pendanaan 

kerugian akibat bencana alam. Penulis membahas kebijakan utama dan 

masalah teknis yang terkait dalam membangun kesinambungan keuangan 

dalam transfer risiko bencana dan program-program pendanaan dalam 

negara yang terkena bencana dan hubungan mereka dengan mitigasi risiko. 

Penulis juga menguraikan masalah-masalah ekonomi politik dan kognitif 

yang tampaknya meningkat dan jalur-jalur untuk mengakomodasi.

Penulis Jackson, J.

Judul Fatal Attraction: Living with Earthquakes, the Growth of Villages into 

Megacities, and Earthquake Vulnerability in the Modern World

Tahun 2006

Sumber Philosophical Transactions of the Royal Society, 364, 1911–1925

Topik Makalah ini menjelaskan peningkatan drastis dalam kerentanan daerah 

perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang karena cepatnya 

peningkatan populasi.

Penulis Pelling, M.

Judul World Disasters Report 2005

Tahun 2006

Sumber International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 

Genewa, 172-181

Topik Laporan Bencana Dunia menyediakan data paling lengkap tentang bencana 

alam di setiap negara. Informasi tersebut digunakan secara luas bagi sejumlah 

besar tujuan, seperti untuk melacak kecenderungan bencana.
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Penulis Red Cross/Red Crescent

Judul Climate Guide

Tahun 2007

Sumber http://www.climatecentre.org

Topik Panduan ini menyajikan pengalaman lima tahun lebih dari 30 organisasi 

Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, khususnya 

di negara-negara berkembang. Panduan ini menghubungkan pengalaman 

karyawan/petugas Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan para relawan di 

seluruh dunia yang mencoba untuk memahami dan menangani risiko 

perubahan iklim.

Penulis Schipper, L. dan Pelling, M.

Judul Disaster Risk, Climate Change and International Development: Scope for, and 

Challenges to, Integration

Tahun 2006

Sumber Disaster, (2006), 30(1), 19-38

Topik Makalah ini meninjau ulang hubungan teori dan kebijakan di antara 

pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, dan pembangunan. 

Ditemukan bahwa tidak hanya tindakan dalam satu kemampuan pengaruh 

bidang untuk tindakan terhadap yang lainnya, tetapi juga ada banyak 

yang dapat dipelajari dan dibagi di antara bidang untuk memastikan 

gerakan menuju satu bagian terintegrasi dan perkembangan yang lebih 

berkelanjutan.

Penulis Schmidt-Th omé, P.

Judul Integration of Natural Hazards, Risk, and Climate Change into Spatial 

Planning Practices

Tahun 2006

Sumber PhD Th esis, (2006), University of Helsinki

Topik Disertasi ini menjelaskan status instrumen saat ini bagi dampak-dampak 

mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, seperti halnya juga risiko-

risikonya, dan integrasi faktor-faktor tersebut ke dalam perencanaan spasial. 

Disertasi ini menyoroti perubahan paradigma pada saat ini tentang mitigasi 

perubahan iklim sampai adaptasi dan menggunakan hal ini sebagai dasar 

untuk menarik kesimpulan dan merekomendasi tentang konsep tambahan 

apa yang dapat dikerjakan bersama praktik-praktik perencanaan spasial. 

Contoh pendekatan multibahaya dibahas sebagai pendekatan penting yang 

harus dikembangkan lebih lanjut. Disertasi ini memperingatkan bahwa 

konsep-konsep risiko merupakan hal yang sulit dan penerapan dalam 

perencanaan spasial harus dianalisis secara hati-hati.
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Penulis Sharma, A.

Judul Assessing, Predicting, and Managing Current and Future Variability and 

Extreme Events and Implications for Sustainable Development

Tahun 2007

Sumber http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/

application/pdf/background_paper_on_climate_related_risks.pdf

Topik Ini merupakan makalah latar belakang. Lokakarya UNFCCC tentang risiko 

yang terkait iklim dan kejadian-kejadian luar biasa di bawah program kerja 

Nairobi pada dampak-dampak, kerentanan terkena dampak bencana, dan 

adaptasi. Terkait dengan pertanian, keamanan pangan, kesehatan, dan zona 

pantai.

Penulis Van Aalst, M. K.

Judul Th e Impact of Climate Change on the Risk of Natural Disasters

Tahun 2006

Sumber Disaster, (2006), 30(1), 5–18

Topik Makalah ini menyediakan sebuah pandangan tentang hubungan antara 

perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem, dan mempelajari tiga kasus 

khusus di mana kejadian baru yang genting telah memancing perdebatan 

pada peranan penting dari perubahan iklim: gelombang panas di Eropa 

tahun 2003; risiko banjir di pedalaman; seperti yang terjadi di Eropa Tengah 

dan Inggris baru-baru ini; dan musim angin topan Atlantik tahun 2004 dan 

2005.

HOT SPOT

Penulis Earthquakes dan Megacities Initiative

Judul Several papers on urban risk

Tahun 1998–2000

Sumber http://www.emi-megacities.org/

Topik Inisiatif Gempa Bumi dan Kota Besar (EMI) merupakan organisasi swadaya 

masyarakat ilmiah nirlaba internasional yang mengabdi untuk mempercepat 

kesiapsiagaan terhadap gempa bumi, mitigasi, dan perbaikan kembali 

pada area kota besar. EMI bertindak sebagai katalis untuk menyampaikan 

pengetahuan teknis dan ilmiah kepada para pengguna akhir. EMI berfokus 

pada upaya-upayanya dalam mengembangkan kemampuan kota besar dari 

dunia berkembang di mana pengaruh gempa bumi dan bencana lainnya 

dapat menghancurkan penduduk, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
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Penulis Nicholls, R. J.

Judul Coastal Megacities and Climate Change

Tahun 2006

Sumber GeoJournal, 37(3), 369–379

Topik Tulisan ini menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap kota-kota besar 

pantai dan mengidentifi kasinya sebagai hot spot perubahan iklim. Tulisan 

ini juga menganjurkan sebuah pendekatan terintegrasi untuk manajemen 

pantai.

Penulis United Nations Development Program (UNDP)

Judul Th e Global Risk Identifi cation Program

Tahun 2006

Sumber http://www.gri-p.net

Topik Program Identifi kasi Risiko Global (GRIP) menargetkan area-area dunia di 

mana bencana merupakan faktor utama dalam mengurangi pembangunan 

berkelanjutan. GRIP diluncurkan Juni 2007 oleh UNDP untuk menyoroti 

kepentingan pengurangan risiko bencana (DRR) dalam mencapai Sasaran 

Milenium. Tujuan program ini adalah manajemen risiko bencana berbasis 

fakta yang diperbaiki dan peningkatan adopsi bukti risiko dalam manajemen 

risiko bencana dan proses-proses pembangunan. Mitra kerja GRIP adalah 

institusi dan pemerintah daerah, UNDP BCPR, Bank Dunia, Pemerintah 

Norwegia, DFID, USAID, IADB, Yayasan Munich Re, UNISDR, Kantor 

Kabinet (JP), IFRC, ProVention.

Penulis World Bank

Judul Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis

Tahun 2006

Sumber http://www.proventionconsorcium.org/themes/default/pdfs/Hotspots.pdf

Topik Publikasi ini fokus pada pengurangan risiko dan sosial, ekonomi, serta 

dampak-dampak lingkungan bencana alam terhadap populasi yang rentan 

di negara-negara berkembang.
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Penulis World Bank

Judul Natural Disaster Hotspots: Case Studies

Tahun 2006

Sumber http://siteresources.worldbank.org/INTDISMGMT/Resources/0821363328.

pdf?resourceurlname=0821363328.pdf

Topik Volume kedua dari proyek Hotspot Bencana Alam menyajikan serangkaian 

studi kasus yang dilakukan untuk mendukung analisis global, dipublikasikan 

pada tahun 2005 dengan judul Natural Disaster Hotspot: A Global Risk 

Analysis. Inisiatif Hotspot bertujuan untuk memberikan informasi strategi 

dan investasi pembangunan dan untuk memprioritaskan tindakan guna 

mengurangi risiko bencana. Inisiatif ini dimulai tahun 2001 di bawah payung 

Konsorsium ProVention sebagai upaya kerja sama dengan Bank Dunia, 

Universitas Kolumbia, dan sejumlah mitra kerja internasional lainnya

ADAPTASI DAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Penulis Australian Greenhouse Offi  ce

Judul Climate Change: Risk and Vulnerability-Promoting and Effi  cient Adaptation 

Response in Australia (Final Report)

Tahun 2005

Sumber http://www.greenhouse.gov.au/impacts/publications/risk-vulnerability.

html

Topik Laporan ini mengungkapkan risiko-risiko terhadap Australia dari dampak-

dampak perubahan iklim lebih dari 30 sampai 50 tahun. Dalam hal ini, 

analisis dari risiko komparatif serta kepentingannya untuk mengidentifi kasi 

prioritas tindakan dan perencanaan adaptasi juga dibahas.

Penulis Baker, J.

Judul Urban Poverty: A Global View

Tahun 2008

Sumber World Bank Urban Paper n.5 January 2008

http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/

Resources/336387-1169585750379/UP-5.pdf

Topik Tulisan ini menyediakan gambaran umum tentang apa yang harus dipelajari 

dari kemiskinan kota selama satu dekade yang lalu dengan berfokus pada 

apa yang baru dan apa implikasinya bagi Bank Dunia melakukan kegiatan 

peningkatan urbanisasi dunia. Bab tentang risiko meliputi risiko-risiko 

bencana dan lingkungan pada tingkat kota.
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Penulis Basher, R.

Judul Making Disaster Reduction on Adaptation Policy

Tahun 2005

Sumber Integrated Development and Climate Policy: How to Realize Policies at 

National and International Levels Workshop,

http://developmentfi rst.org/Paris/DisasterReduction&AdaptationPolicy_

Basher.pdf

Topik Tulisan ini menjelaskan hubungan antara perubahan iklim, peningkatan 

dalam kerentanan, dan peningkatan risiko bencana.

Penulis Dasgupta, S., Laplante B., Meisner C., Wheeler D. dan Yan J.

Judul Th e Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative 

Analysis

Tahun 2007

Sumber World Bank Policy Research Working Paper 4136, http://www.worldbank.

org

Topik Tulisan ini menjelaskan analisis komparatif tentang peningkatan permukaan 

air laut di berbagai negara-negara berkembang. Hasilnya menyatakan bahwa 

ratusan dan jutaan penduduk di dunia berkembang tampaknya dipindahkan 

oleh peningkatan permukaan air laut dalam negerinya; diikuti kerusakan 

ekonomi dan ekologi. Pada tingkat negara, hasilnya sangat tidak seimbang, 

dengan dampak hebat yang terbatas pada relatif sejumlah kecil negara. Akan 

tetapi, untuk negara-negera tersebut (contoh, Vietnam, Mesir, dan Bahama), 

akibat dari peningkatan permukaan air laut akan berpotensi bencana. Bagi 

banyak negara lainnya, termasuk beberapa yang terbesar (contoh, China ), 

kekuatan dampak potensial sangatlah besar. Pada kejadian yang ekstrem, 

banyak negara-negara berkembang pernah mengalami dampak-dampak 

yang terbatas. Di antara banyak kawasan, Asia Timur dan Timur Tengah/

Afrika Utara memperlihatkan dampak-dampak yang relatif besar.

Penulis Hay, J.E., Warrick, R., Cheatham, C., Manarangi-Trott, T., Konno, J. dan 

Harley, P.

Judul Climate Proofi ng: A Risk-Based Approach to Adaptation

Tahun 220

Sumber Asian Development Bank

Topik Laporan ini menjelaskan beberapa studi kasus program-program adaptasi 

yang telah diambil untuk manajemen risiko bencana. Laporan tersebut 

menyediakan hubungan kuat antara manajemen risiko bencana dan adaptasi 

perubahan iklim.
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Penulis European Environment Agency (EEA)

Judul Vulnerability and Adaptation to Climate Change in Europe

Tahun 2003

Sumber EAA Technical report No. 7/2005, ISSN 1725-2237

http://reports.eea.europa.eu/technical _report_2005_1207_144937/en/

EEA_Technical_report_ 7_2003.pdf

Topik Laporan ini menyediakan informasi tentang kerentanan terkena dampak 

bencana di Eropa, menyoroti kebutuhan adaptasi; berbagi fasilitas informasi 

di kalangan negara-negara anggota EEA dan belajar dari ‘praktik terbaik 

dalam penilaian kerentanan dan perencanaan adaptasi’; berkontribusi 

terhadap diskusi strategi dan kebijakan adaptasi di Uni Eropa dan tingkat 

nasional; serta mengidentifi kasi informasi yang dibutuhkan masa kini 

dan masa mendatang, yang mana EEA maupun organisasi lainnya dapat 

memberikan kontribusi terhadap hal ini.

Penulis Huppert, H.E. dan Sparks, R.S.J.

Judul Extreme National Hazards: Population Growth, Globalization, and 

Environmental Change

Tahun 2006

Sumber Philosophical Transactions of the Royal Society 1875–1888

Topik Tulisan ini berfokus pada kejadian-kejadian yang kemungkinannya sangat 

kecil yang terjadi tidak lebih dari sekali dalam milenium, namun dapat 

mempunyai dampak besar bagi kehidupan manusia.

Penulis J. Feenstra, Burton, I., Smith, J. dan Tol, R. (para editor)

Judul Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation 

Strategies 

Tahun 1998

Sumber United Nations Environment Programme, Nairobi, and Institute for 

Environmental Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam. (Version 2.0)

http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/10440

Topik Metodologi UNEP menetapkan sebuah kerangka kerja umum untuk 

pemikiran dan tanggapan tentang permasalahan peningkatan permukaan 

air laut dan perubahan iklim. Para pengguna melewati tujuh langkah 

panduan berikut ini: (1) menetapkan permasalahan; (2) memilih metode; 

(3) menguji metode; (4) memilih skenario; (5) menilai dampak-dampak 

biogeofi sika dan sosioekonomi; (6) menilai pengaturan otonomi; dan (7) 

mengevaluasi strategi adaptasi. Langkah terakhir dipisahkan lagi menjadi 

tujuh sublangkah. Pada setiap langkah, diusulkan metode-metode tetapi 

pilihan terserah pada para pengguna.
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Penulis Kok, M.T.J. dan de Coninck, H.C.

Judul Widening the Scope of Policies to Address Climate Change: Direction for 

Mainstreaming

Tahun 2007

Sumber Environmental Science & Policy, (2007), 587–599

Topik Tulisan ini menyoroti baik mitigasi maupun adaptasi yang memerlukan 

koordinasi untuk diambil oleh beberapa bagian dari masyarakat. Tulisan 

ini membahas bahwa  hubungan kebijakan dan pengarusutamaan yang 

ditingkatkan membutuhkan kebijakan iklim yang dilaksanakan di bawah 

kerangka kerja UNFCCC untuk menyadari potensial keseluruhannya dan 

untuk menghadapi secara lebih baik kemungkinan trade-off s.

Penulis Mitchell, J.E., Lowe, J., Wood R.A. dan Vellinga, M.

Judul Extreme Events due to Human-Induced Climate Change

Tahun 2006

Sumber Philisophical Transactions of the Royal Society, (2006), 364, 2117–2133

Topik Tulisan ini menyoroti pentingnya fokus terhadap kejadian-kejadian yang 

frekuensinya dapat meningkat karena dampak perubahan iklim.

Penulis Morita, K.

Judul Integration of Mitigation and Adaptation Policy Frameworks into the UNFCCC 

Process

Tahun 2006

Sumber 11th Asia Pacifi c Integrated Model Workshop, Tsukuba, Japan

Topik Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan adaptasi telah dihadapkan pada 

konteks kebijakan dan politik. Tulisan ini juga menggambarkan pentingnya 

adaptasi dalam konteks negara-negara berkembang dan menyoroti peranan 

adapatasi yang sesuai pada tingkat global.

Penulis Mills, E.

Judul Synergisms between Climate Change Mitigation and Adaptation: An Insurance 

Perspective

Tahun 2007

Sumber Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, (2007), 12:809-

842

Topik Tulisan ini meninjau ulang implikasi perubahan iklim bagi para penjamin 

asuransi dan menyediakan contoh-contoh khusus dari sinergi yang terkait 

asuransi antara adaptasi dan mitigasi dalam sektor bangunan dan energi, 

pertanian, hutan, dan pemanfaatan lahan.
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Penulis Nicholls, R.J., Hanson S., Herweijer C., Patmore N., Hallegate S., Corfee-

Morlot, J., Chateau J., dan Muir-Wood, R.

Judul Ranking Port Cities with High Exposure and Vulnerability to Climate Extremes-

Exposure Estimates

Tahun 2007

Sumber OECD

Topik Studi pengawasan global ini membuat perkiraan pertama dari paparan 

kota-kota pelabuhan terbesar oleh banjir pantai karena gelombang badai 

dan kerusakan akibat angin kencang. Penilaian ini juga meneliti bagaimana 

perubahan iklim kemungkinan mempengaruhi setiap paparan kota 

pelabuhan terhadap banjir pantai di tahun 2070 kelak, sepanjang daerah 

serta pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Studi ini menyediakan lebih 

banyak analisis komprehensif daripada penilaian-penilaian awal, berfokus 

pada 136 kota pelabuhan di seluruh dunia yang mempunyai penduduk lebih 

dari satu juta di tahun 2005. Analisis tersebut menunjukkan bahwa sejumlah 

besar penduduk telah terpapar banjir pantai di kota-kota pelabuhan besar. 

Di hampir semua kota, sekitar 40 juta penduduk (0,6 persen dari populasi 

global atau secara kasar satu dari sepuluh total populasi kota pelabuhan di 

kota-kota yang diperhatikan di sini) terpapar satu kali dalam 100 tahun 

kejadian banjir pantai.

Penulis Perkins, B., Ojima D., dan Corell, R.

Judul A Survey of Climate Change Adaptation Planing

Tahun 2007

Sumber Th e Jolin Heinz III Center for Science, Economics and the Environment, 

Washington, D.C. papers,

http://www.us-ecosystems.org/NEW_WEB/PDF/Adaptation_Report_

October_10_2007.pdf

Topik Laporan ini mengungkapkan sumber daya perencanaan adaptasi yang 

memungkinkan, baik di Amerika maupun di negara-negara lainnya. 

Laporan ini meringkas upaya-upaya yang saat ini sedang dilaksanakan untuk 

menghadapi tantangan tersebut. Delapan program adaptasi yang sudah ada 

dan 18 upaya perencanaan adaptasi dengan bermacam variasi dari area yang 

terkena dampak juga ditinjau ulang.
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Penulis Smit, B. (editor)

Judul Adaptation to Climate Variability and Change: Report of the Task Force on 

Climatic Adaptation

Tahun 2003

Sumber Occasional Paper No. 19 Departmen of Geography, University of Guelph, 

Ontario, Canada

http://www.climate-adaptation.info

Topik Laporan ini meringkas berbagai hasil dari studi-studi yang dilakukan oleh 

Satuan Tugas dalam Adaptasi Iklim di Kanada.

Penulis Satterthwaite, D.

Judul Climate Change and Urbanization: Eff ects and Implications for Urban 

Governance

Tahun 2007

Sumber United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, 

Urbanization, Internal Migration and Development-Population Division

Department of Economic and Social Aff airs, United Nations Secretariat

New York, 21-23 January 2008

http://www.un.org/esa/population/meeting/EGM_PopDist/P16_

Satterwaite.pdf

Topik Tulisan ini berfokus pada pengaruh-pengaruh perubahan iklim terhadap 

daerah perkotaan di negara-negara dengan pendapatan kecil dan menengah 

dan implikasi bagi pemerintah kota. Tulisan ini menekankan bagaimana 

sebagian besar adaptasi terhadap kemungkinan bahaya yang terkait 

perubahan iklim melampaui beberapa dekade mendatang sesuai dengan 

agenda pembangunan daerah.

Penulis Smit, B. dan Wandel, J.

Judul Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability

Tahun 2006

Sumber Global Environmental Change, (2006), 16, 282–292

Topik Tulisan ini meninjau ulang konsep-konsep adaptasi dari komunitas manusia 

terhadap perubahan-perubahan global, khususnya perubahan iklim, dalam 

hal kapasitas adaptif dan kerentanan terkena dampak bencana. Tulisan ini 

juga berfokus pada beasiswa yang berkontribusi terhadap implementasi 

praktik dari adaptasi pada skala komunitas.
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Penulis Srivastava, L. dan Heller, T.

Judul Integrating Sustainable Development and Climate Change in AR4

Tahun 2003

Sumber AR4 SCOP-2/Doc.8, 12,VIII.2003

Topik Ini merupakan dokumen persiapan untuk draf Laporan Penilaian Keempat 

dari Panel Ahli Antarnegara tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Penulis United Kingdom Climate Impacts Program (UKCIP)

Judul Climate Adaptation: Risk Uncertainty and Decision Making

Tahun 2003

Sumber http://unfccc.int/files/adaptation/methodologies_for/vulnerability_

and_adaptation/application/pdf/united_kingdom_climate_impacts_

programme_ukcip_.pdf

Topik Laporan ini mengusulkan langkah pendekatan yang bijak untuk penilaian 

kerentanan terkena dampak bencana dan adaptasi dalam kerangka kerja 

pembuatan keputusan risiko yang tak pasti. Kerangka kerja dan panduan 

bertujuan untuk membantu para pembuat keputusan dan saran-saran 

mereka dalam mengidentifi kasi faktor-faktor penting risiko dan menjelaskan 

hubungan yang tidak jelas di antara setiap faktor. Tulisan ini bertujuan 

untuk membantu mempertimbangkan risiko perubahan iklim yang 

signifi kan dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya yang mereka hadapi, 

jadi mereka dapat mengerjakan langkah adaptasi yang paling sesuai. Ada 

beberapa pertanyaan bagi pembuat keputusan untuk mengaplikasikan tiap 

tahapan dan perangkat yang dapat digunakan. Laporan ini mengidentifi kasi 

metode-metode dan teknik-teknik penilaian risiko dan peramalannya, 

penaksiran pilihan dan analisis keputusan. Ada delapan tahap kerangka 

kerja: (1) mengidentifi kasi permasalahan dan tujuan; (2) menentukan 

kriteria pembuatan keputusan; (3) menilai risiko; (4) mengidentifi kasi 

pilihan-pilihan; (5) menaksir pilihan-pilihan; (6) membuat keputusan; 

(7) mengimplementasikan keputusan, dan (8) memantau, mengevaluasi, 

dan meninjau ulang. Kerangka kerja menentukan proses sirkulasi di mana 

umpan balik dan masukan didorong dan menekankan urutan implementasi 

dari langkah-langkah adaptasi. 
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SUMBER-SUMBER STUDI KASUS

Penulis Agrawal, A.

Judul Th e Role of Local Institutions in Adaptation to Climate Change

Tahun 2008

Sumber Social Development Department, the World Bank

Topik Studi kasus berfokus pada peranan institusi lokal dalam adaptasi terhadap 

perubahan iklim. Studi ini menunjukkan kerangka kerja konseptual dan 

mengklasifi kasikan praktik-praktik adaptasi dari desa-desa miskin dan 

dukungan eksternal. Studi ini juga meliptui rekomendasi terhadap inisiatif 

pemerintah daerah untuk adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penulis City of Cape Town

Judul Framework for Adaptation to Climate Change in the City of Cape Town

Tahun 2006

Sumber http://www.erc.uct.ac.za/publication/Framework%20for%20adaptation%20

to%20CC%20in%20the%20city%20of%20Cape%20Town%20-%20FAC4T.

pdf

Topik Laporan ini menghadirkan pembelokan kerangka kerja untuk pendekatan 

konsolidasi dan koordinasi seluruh kota guna mengurangi kerentanan 

terhadap dampak iklim.

Penulis Cities Plus

Judul Climate Change Impact and Adaptation Strategies for Urban Systems in 

Greater Vancouver

Tahun 2003

Sumber http://www.sheltair.com/library/VOL%202%20citiesplus%20Climate%20C

hg%201%20and%20A%20Strategies%2020by%20Urban%System%20for%

20Gtr%20Van%20Aug%202003. pdf

Topik Laporan ini menyajikan diagram pengaruh dari dampak-dampak potensial 

perubahan iklim dan menggambarkan strategi adaptasi melalui sistem 

perkotaan untuk kota Vancouver.

Penulis Clean Air Partnership

Judul Cities Preparing for Climate Change: A Study of 6 Urban Regions

Tahun 2007

Sumber http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/171e_e.pdf

Topik Studi ini memasukkan pelajaran-pelajaran yang dipelajari dari enam 

pemakai awal dan menjalankan pengalaman tersebut dengan fase proses 

perencanaan adaptasi.
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Penulis Columbia Earth Institute

Judul Climate Change and a Global City

Tahun 2001

Sumber http://ccsr.columbia.edu/cig/mec/0.1_Front_matter.pdf

Topik Ini merupakan laporan pertama tentang akibat-akibat potensial dari 

variabilitas dan perubahan iklim di Kawasan Metropolitan New York.

Penulis Easterling, W.E., Hurd, B.H. dan Smith, J.B.

Judul Coping with Global Climate Change: Th e Role of Adaptation in the United 

States

Tahun 2004

Sumber Pew Center papers,

http://www.pewclimate.org/global-warming-in-depth/all_reports/

adaptation

Topik Laporan ini menghadirkan suatu sintesis dari kemungkinan dampak 

perubahan iklim di Amerika dan pentingnya adaptasi. Temuan utama 

adalah sebagai berikut: (a) adaptasi merupakan pelengkap yang penting 

terhadap kebijakan mitigasi GRK, (b) adaptasi terhadap perubahan iklim 

tidak akan menjadi usaha keras yang mulus atau bebas biaya, (c) sistem yang 

dikelola berjalan lebih baik daripada sistem alami dan beberapa wilayah 

akan menghadapi hambatan lebih besar daripada yang lainnya, dan (d) 

pendekatan proaktif terhadap adaptasi tampaknya lebih dapat menghindari 

atau mengurangi kerusakan daripada tanggapan yang reaktif.

Penulis He, J.F., Liu, J.Y., Zhuang, D.F, Zhang, W. dan Liu, M.L.

Judul Assessing the Eff ect of Land Use-Land Cover Change on the Change of Urban 

Heat Island Intensity

Tahun 2007 

Sumber Th eoretical and Applied Climatology, (2007), 90, 217–226

Topik Tulisan ini memperlihatkan suatu pembahasan tentang pengaruh panas 

pulau kota dengan referensi khusus China.

Penulis ICLEI; King County, Washington; Climate Impacts Group

Judul Preparing for Climate Change: A Guidebook for Local, Regional and State 

Goverments

Tahun 2007

Sumber http://cses.washington.edu/cig/fpt/guidebook.pdf

Topik Laporan tersebut dirancang untuk membantu pemerintah daerah, regional, 

dan negara bagian mempersiapkan untuk perubahan iklim dengan 

rekomendasi yang rinci, mudah memahami proses untuk kesiapsiagaan 

perubahan iklim berdasarkan sumber daya dan perangkat yang sudah lazim. 

Laporan ini menyediakan sebuah penjelasan rinci langkah-langkah dari 

proses birokrasi penyusunan dan penerapan kebijakan adaptasi.
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Penulis International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR)

Judul Hyogo Frameworkfor Action 2005–2015: Building the Resilience of Nations 

and Communities to Disaster (HEA)

Tahun 2005

Sumber http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Topik Kerangka Aksi Hyogo merupakan hasil dari Konferensi Dunia tentang 

Pengurangan Bencana di Kobe, Provinsi Hyogo, Jepang, pada Januari 

2005. Rincian konferensi, meliputi tujuan, hasil yang diharapkan, dan 

sasaran strategis dijelaskan dalam dokumen ini. Prioritas tindakan, strategi 

implementasi, dan tindak lanjut juga dijelaskan.

Penulis International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR)

Judul Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risk 

and the Implementation and the Hyogo Framework for Action

Tahun 2008

Sumber (UN/ISDR-15-2008-Geneva)

http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-isdr-publications.htm

Topik Publikasi tersebut membantu menyusun prioritas untuk implementasi 

pengurangan risiko bencana, di samping secara teratur memantau dan 

meninjau ulang pencapaian-pencapaian yang berlawanan dengan indikator-

indikator yang jelas. Publikasi ini dapat digunakan oleh otoritas nasional, 

masyarakat sipil, dan organisasi komunitas, institusi antarpemerintah 

regional, lembaga-lembaga teknis, serta komunitas donor dan komunitas 

internasional.

Penulis International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR)

Judul Words Into Action: A Guide for Implementing the Hyogo Framework

Tahun 2007  

Sumber http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-isdr-publications.htm

Topik Dokumen ini dipersiapkan untuk memfasilitasi proses-proses konsultatif 

untuk mengembangkan panduan dan perangkat kebijakan untuk setiap area 

yang diprioritaskan, dengan keahlian nasional, regional, dan internasional 

yang relevan. Panduan tersebut menjelaskan 22 tugas yang diorganisasikan 

untuk membantu melaksanakan dan memandu implementasi Kerangka 

Kerja Hyogo untuk lima tindakan prioritas. Bergantung pada situasi 

nasional, tugas-tugas dapat menyediakan titik awal yang bagus untuk 

tindakan organisasi, atau referensi yang bermanfaat terhadap pemeriksaan 

kebijakan dan prosedur yang ada. Pengguna yang berbeda dapat mengambil 

bagian-bagian yang bermanfaat untuk mereka, mengadaptasi tugas-tugas 

berdasarkan kebutuhan khusus mereka.
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Penulis Islami, S., Aramaki, T. dan Hanaki, K.

Judul Development and Application of an Integrated Water Balance Model to Study 

the Sensitivity of the Tokyo Metropolitan Area Water Availability Scenario to 

Climate Changes

Tahun 2005

Sumber Water Resources Management, (2005), 19, 423–445

Topik Tulisan ini memberikan skenario ketersediaan air di Kawasan Metropolitan 

Tokyo menurut perubahan-perubahan iklim masa mendatang. Tulisan 

tersebut menemukan bahwa risiko kekeringan meningkat signifi kan selama 

periode antara April–Juli. 

Penulis London Climate Change Partnership 

Judul Adapting to Climate Change: Lessons from London

Tahun 2006

Sumber Greater London Authority, London, http://www.london.gov.uk/

climatechangepartnership/docs/does/adapting-climate-change-london.pdf

Topik Tulisan ini menunjukkan studi kasus 18 kota dan merupakan rekomendasi 

dari Kemitraan Perubahan Iklim London. Delapan belas kota telah diteliti 

untuk memahami bagaimana kota-kota tersebut menghadapi risiko iklim 

yang diperkirakan meningkat di London melebihi dekade mendatang 

dikarenakan perubahan iklim, seperti banjir, suhu yang tinggi, dan 

terbatasnya sumber daya air.

Penulis Matz, N.

Judul Financial Institutions between Eff ectiveness and Legitimacy—A Legal Analysis 

of the World Bank, Global Environment Facility and Prototype Carbon Fund

Tahun 2005

Sumber International Environmental Agreements, (2005), 5, 265–302

Topik Tulisan ini menyajikan suatu evaluasi resmi dari kepemimpinan Bank Dunia 

dalam permasalahan perubahan iklim dan menganalisis Fasilitas Lingkungan 

Global dan Dana Karbon Prototipe.

Penulis Milan Municipality

Judul Expo 2015: Climate Policies and Programs, (Chapter 16)

Tahun 2007

Sumber http://www.milanoexpo-2015.com/imgup/File/Chapter%2016.pdf

Topik Artikel ini memuat semua kebijakan, program, dan strategi tentang 

rancangan perubahan iklim untuk tawaran Expo 2015.
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Penulis Moser, C. dan Satterthwaite, D.

Judul Pro-Poor Climate Change Adaptation in the Centers of Low- and Middle-

Income Countries

Tahun 2008

Sumber Social Development Department, the World Bank

Topik Laporan ini menjelaskan mengapa daerah perkotaan di negara berkembang 

tampaknya dipengaruhi oleh perubahan iklim secara tidak proporsional. 

Laporan ini menjelaskan akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perubahan 

iklim, seperti lebih seringnya dan lebih berfrekuensinya bencana alam di 

daerah perkotaan. Laporan ini juga menyajikan kerangka kerja untuk 

perencanaan praktik adaptasi bagi dampak perubahan iklim dan manajemen 

risiko bencana.

Penulis New Zealand Climate Change Offi  ce

Judul Coastal Hazards and Climate Change: A Guide Manual for Local Government 

in New Zealand

Tahun 2008

Sumber http://www.mfe.govt.nz/publications/climate/coastal-hazard-may04/

coastal-hazards-may04.pdf

Topik Buku panduan ini diharapkan membantu otoritas lokal dalam mengelola 

bahaya pantai dengan: (a) menyediakan informasi tentang pengaruh 

perubahan iklim terhadap bahaya pantai; (b) memberikan kerangka kerja 

pembuatan keputusan untuk menilai risiko-risiko yang berkaitan; dan (3) 

menyediakan panduan tentang pilihan-pilihan respons yang sesuai.

Penulis Rosenzweig C., Major, D., Demong, K., Stanton, C., Horton, R.  dan Stults, 

M.

Judul Managing Climate Change Risk in New York City’s Water System: Assessment 

and Adaptation Planning

Tahun 2007

Sumber Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (2007), 21: 1391–

1409 

DOI 10.1007/s1 1027-006-9070-5

Topik Laporan ini menjelaskan kerangka kerja manajemen risiko iklim yang telah 

dikembangkan oleh Departemen Perlindungan Lingkungan New York City 

(NYCDEP), badan yang bertanggung jawab untuk mengelola persediaan 

air dan sistem pengolahan limbah cair New York City, melalui Satuan Tugas 

Perubahan Iklim-nya. Laporan ini merupakan sebuah upaya kerja sama 

pemerintah-universitas.
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Penulis Schibel, K.L., dan Guerrieri, M.

Judul Adaptation and Mitigation: An Integrated Climate Policy Approach—Report 

on the Mitigation Scan City of Venice

Tahun 2006

Sumber http://www.amica-climate.net

Topik Laporan ini menyajikan kerangka kerja dan hasil-hasil penerapan Pemindaian 

Mitigasi yang dilakukan untuk kota Venesia. Laporan ini merupakan bagian 

dari Proyek AMICA, sebagian didanai oleh Uni Eropa.

Penulis Shaw, R., Colley, M. dan Connell, R.

Judul Climate Change Adaptation by Design: A Guide for Sustainable 

Communities

Tahun 2007

Sumber TCPA, London, http://www.tcpa.org.uk/downloads/20070523_CCA_lowre.

pdf

Topik Laporan ini memberikan perkiraan perubahan iklim di Inggris dan pilihan-

pilihan adaptasi yang berbeda untuk Inggris dikarenakan skenario perubahan 

iklim.

Penulis Stern, N.

Judul Stern Review on the Economics of Climate Change

Tahun 2006

Sumber http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_

economics_climate_change/stern_review_Report.cfm

Topik Tinjauan ulang ini berfokus pada dampak-dampak dan risiko-risiko yang 

meningkat dari perubahan iklim yang tak terkendali, dan pada biaya dan 

kesempatan yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. 

Tinjauan ulang ini menemukan bahwa semua negara akan terpengaruh oleh 

perubahan iklim, tetapi negara yang paling miskinlah yang pertama dan paling 

menderita. Tinjauan ini juga mempelajari tantangan-tantangan kebijakan 

nasional dan internasional dari gerakan ekonomi global rendah karbon.

Penulis Tyndall Centre for Climate Change Research

Judul Surviving Climate Change in Small Insland: A Guidebook 

Tahun 2005

Sumber http://www.tyndal.ac.uk/publications/surviving .pdf
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Topik Pusat Tyndall untuk Penelitian Perubahan Iklim telah memproduksi 

brosur untuk mendiskusikan apa yang terbentang di depan Samudera 

Pasifi k dan apa yang akan terjadi. Buku ini merupakan panduan praktis 

yang menjelaskan dalam bahasa orang awam tentang ancaman, risiko, 

dan peluang yang terbuka untuk kita di Pasifi k, pertama kali yang terkena 

ancaman serius oleh perubahan iklim. Brosur ini memuat bagian-bagian 

penilaian kerentanan dan pengembangan rencana adaptasi sebaik semua 

bagian dalam implementasi. 

Penulis United Nations Development Program (UNDP)

Judul Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development

Tahun 2004

Sumber http://www.undp.org/cpr/disred/rdr.htm

Topik Laporan ini merupakan dasar pemikiran atas kepercayaan di banyak negara 

bahwa proses pembangunan mempunyai dampak yang sangat besar—baik 

positif maupun negatif—terhadap risiko bencana. Laporan ini menunjukkan 

bagaimana negara-negara yang menghadapi pola yang sama dari bahaya 

alam—dari banjir sampai kekeringan—sering kali luasnya pengalaman 

membedakan berbagai dampaknya saat bencana terjadi. Dampaknya 

bergantung pada besarnya bagian dari jenis pilihan pembangunan negara 

yang telah dibuat sebelumnya. Laporan ini memperkenalkan Indeks Risiko 

Bencana (DRI) yang mengukur kerentanan relatif dari negara-negara untuk 

tiga bahaya alam utama—gempa bumi, badai siklon tropis, dan banjir—dengan 

mengidentifi kasi faktor-faktor pembangunan yang berkontribusi terhadap 

risiko, dan menunjukkan hal-hal yang kuantitatif, bagaimana pengaruh 

bencana dapat dikurangi atau diperburuk oleh pilihan kebijakan.

Penulis United Nations Environment Program (UNEP)

Judul Vulnerability Indices for Planning Climate Change Adaptation

Tahun 2006

Sumber Training Workshop on National Adaptation Programme of Action 

(NAPA)

http://www.unitar.org/ccp/samoa/UNEP%20VA%20Indices.pdf

Topik Presentasi ini menyediakan hubungan antara ilmiah dan kebijakan dalam 

adapatasi dan penguji untuk suatu protokol untuk penilaian kerentanan 

terkena dampak bencana
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Penulis Viner, D. dan Bouwer, L.

Judul Linking Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management for 

Sustainable Poverty Reduction

Tahun 2006

Sumber Vietnam country Study, EU funded, 2006, Ref. MWH 475000177.001-4

Topik Tulisan ini meliputi informasi rinci mengenai Sistem Manajemen Bencana 

di Vietnam.

Penulis Wisner, B.

Judul At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters (2nd Ed.)

Tahun 2004

Sumber Routledge

Topik Buku ini memberikan suatu pembahasan mendalam yang sangat rinci tentang 

berbagai faktor yang mengarah ke bencana, meliputi bahaya, kerentanan 

terhadap bencana, dan kedayatahanan terhadap bencana. Buku tersebut juga 

membahas mekanisme penanganan. Faktor-faktor dan tindakan-tindakan 

yang dapat mengurangi hebatnya bencana juga dijelaskan di sini. Berbagai 

kesepakatan internasional dan kerangka kerja serta implikasinya juga 

dibahas dalam buku ini.

Penulis Yuen, B.

Judul Squatters No More: Singapore Social Housing

Tahun 2007

Sumber Global Urban Development, (2007), 3, 1–22

Topik Tulisan ini menyajikan analisis rinci mengenai kebijakan perumahan sosial 

di Singapura sejak kemerdekaannya. Tulisan ini menyoroti pentingnya 

pendekatan menyeluruh yang telah dihasilkan melalui larangan populasi 

penduduk liar di Singapura. 

PROGRAM-PROGRAM KOTA (PRAKTIK-
PRAKTIK YANG BAIK)

Kota Albuquerque

Program Program Perubahan Iklim Albuquerque

Sumber http://www.cabq.gov/sustainability

Kota Albuquerque

Program Perangkat dan Sasaran Program Hijau Albuquerque

Sumber http://www.albuquerquegreen.com
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Kota Albuquerque

Program Perangkat dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Sumber http://www.coolmayors.org/common/11061/default.cfm?clientID=11061

Kota Albuquerque

Program Manajemen Darurat Albuquerque

Sumber http://www.abq.gov/emergency

Kota Hanoi

Program Penempatan sistem manajemen bencana

Sumber http://www.aprsaf.org/text/wg_vietnam_info.html

Kota Hanoi

Program Sistem manajemen bencana di Vietnam dan Provinsi Nam Dinh

Sumber http://www.climatevarg.org/essd/env/varg.nsf

Kota Jakarta

Program PEACE. 2007. Indonesia dan Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat 

ini

Sumber http://www.peace.co.id

Kota Jakarta

Program Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Bencana 2006–2009

Sumber http://www.undp.or.id/press/view.asp?FileID=20070124-1&lang=en

Kota Milan

Program Tentang EcoPass

Sumber http://www.comune.milano.it/dseserver/ecopass/index.html

Kota Milan

Program Tentang tawaran Expo 2015 Milan

Sumber http://www.milanoexpo-2015.com

Kota Milan

Program Tentang inventarisasi emisi

Sumber http://www.epa.gov/ttn/chief/conference/ei13/poster/caserini.pdf

Kota New York City

Program Informasi perubahan iklim di kawasan Metropolitan New York

Sumber http://ccir.ciesin.columbia.edu/nyc/index.html



LAMPIRAN D PANDUAN PUSTAKA / 159

Kota New York City

Program Dampak-dampak perubahan iklim di kawasan Metropolitan New York

Sumber http://www.climatehotmap.org/impacts/metroeastcoast.html

Kota New York City

Program Pertemuan Puncak Kota-kota Besar C40 , diselenggarakan di New York 

tahun 2007

Sumber http://www.nycclimatesummit.com/

Kota Rockville, Maryland

Program Pemerintah Kota Madya

Sumber http://www.rockvillemd.gov/environment/sustainability/

Kota Seattle, King County

Program Laporan Studi Banding

Sumber http://www.metrokc.gov/budget/benchmrk/

Kota Seattle, King County

Program Persiapan untuk Perubahan Iklim: Buku Pedoman untuk Pemerintah 

Daerah, Regional, dan Negara Bagian

Sumber http://www.cses.washington.edu/cig/fpt/guidebook.shtml

Kota Seattle, King County

Program Laporan Tahunan Pertumbuhan 2006: King County, Washington

Sumber http://www. metrokc.gov/budget/agr/agr06/

Kota Seattle, King County

Program Rencana Iklim King County 2007

Sumber http://www.metrokc.gov/exec/news/2007/pdf/climateplan.pdf

Kota Seattle, King County

Program Panduan Diskusi Peta Lingkungan Anda, Manajemen Darurat Negara 

Bagian Washington 

Sumber http://emd.wa.gov/myn/myn_organize.shtml

Kota Seattle, King County

Program Rencana Mitigasi Semua Bahaya Seattle, Kota Seattle

Sumber http://www.seattle.gov/emergency/

Kota Seattle, King County

Program Identifi kasi Bahaya dan Analisis Kerentanan, Kota Seattle

Sumber http://www.redmond.gov/insidecityhall/planning/mitigation/pdfs/hiva.pdf
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Kota Seattle, King County

Program Laporan Komisi Pita Hijau

Sumber http://www.seattle.gov/climate/report.htm

Kota Seattle, King County

Program Manajemen Darurat King County

Sumber http://www.kingcounty.gov/prepare

Kota Singapura 

Program Program Hijau Singapura 2012 (Edisi 2006), Menteri Lingkungan dan 

Sumber Daya Air, Pemerintah Singapura (2006)

Sumber http://www.mewr.gov.sg/sgp2012

Kota Singapura

Program Energi untuk Pertumbuhan: Laporan Kebijakan Energi Nasional (2007)

Sumber app.mti.gov.sg/default.asp?id=2546

Kota Singapura

Program Strategi Perubahan Iklim Nasional Singapura (2007)

Sumber http://www-gio.nies.go.jp/wwd/wgia/wg4/pdf/3_1 _02_Wong_Singapore.

pdf

Kota Singapura

Program Singapura—Dunia Hijau dan Bersih, Menuju Kesinambungan Lingkungan, 

Menteri Lingkungan (2004)

Sumber http://www.env.gov.sg

Kota Singapura

Program Menteri Urusan Perumahan

Sumber http://www.mha.gov.sg

Kota Tokyo

Program Strategi Perubahan Iklim Tokyo, Pemerintah Metropolitan Tokyo (2007)

Sumber www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kikaku/kikouhendouhousin/data/ClimateC

hangeStrategyPress.pdf
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Kota Tokyo

Program Strategi Energi yang Dapat Diperbarui Tokyo 2020, Pemerintah Metropolitan 

Tokyo (2006)

Sumber www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kouhou/env/English/pdf/Tokyo%20Renewa

ble%20Energy%20 Strategy.pdf

Kota Tokyo

Program Program Pembangunan Kota—Pemerintah Metropolitan Tokyo

Sumber http://www.metro.tokyo.jp dan http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp

Kota Venesia

Program Ikhtisar Kerentanan Kota Venesia terhadap Dampak-dampak Perubahan 

Iklim dan Peningkatan Permukaan Air Laut, beberapa makalah

Sumber http://www.feem.it

Kota Venesia

Program Aktivitas-aktivitas khusus tentang mitigasi dan adaptasi

Sumber http://www.amica-climate.net/
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Isi CD-ROM yang disertakan bersama buku ini mencakup:

 • Versi Elektronik dari Pedoman Dasar ini;

 • Tiga belas Profi l Kota;

 • Agenda, presentasi, dan bahan-bahan dari Lokakarya Konsultasi Makati (Mei 

2008);

 • Presentasi dan bahan-bahan dari Lokakarya Peluncuran Kota Hijau (Juli 2008); 

dan

 • Dokumen-dokumen rujukan Bank Dunia dan PBB terpilih dari yang terdaft ar di 

Lampiran D.

Tiga materi terakhir yang disebutkan di atas tersedia hanya dalam bahasa Inggris.

Di bawah ini adalah pembahasan mengenai isi CD-ROM. 

A/ PROFIL KOTA

Profi l Kota untuk Praktik yang Baik dalam CD-ROM disertakan bersama Pedoman 

Dasar ini. Bagian ini memberikan rangkuman singkat Profi l Kota dan penjelasan 

mengapa kota-kota tersebut dipilih untuk upaya-upaya mereka dalam menghadapi 

dampak perubahan iklim, akibat-akibatnya, dan permasalahan manajemen risiko 

bencana. Profi l Kota dalam CD-ROM menawarkan presentasi yang lebih rinci dari 

berbagai inisiatif, proyek, dan program kota.

Terdapat dua jenis Profi l Kota dalam CD-ROM—panjang dan singkat. Profi l panjang 

meliputi analisis komprehensif dari sistem manajemen bencana dan dampak perubahan 

iklim kota. Profi l singkat adalah profi l yang berfokus pada aspek-aspek tertentu 

dari jalur manajemen bencana dan iklim kota, yang menyoroti, contoh, adaptasi 

terhadap perubahan iklim, mitigasi dari dampak perubahan iklim, atau mitigasi dari 

ISI CD-ROM
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risiko bencana. Daft ar Profi l dan pengenalan singkat dari setiap kota adalah sebagai 

berikut.

PROFIL LENGKAP mencakup analisis dari program-program kota berikut ini:

 • Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat;

 • Jakarta, Indonesia;

 • King County/Seattle, Washington, Amerika Serikat;

 • Rockville, Maryland, Amerika Serikat;

 • Singapura; dan

 • Tokyo, Jepang

Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat

Albuquerqe adalah sebuah lingkungan padang pasir di mana ketersediaan dan 

keamanan air menjadi permasalahan penting yang harus dihadapi masyarakat. Untuk 

menjamin kuantitas dan kualitas air dan untuk memperoleh dukungan masyarakat 

melalui perubahan perilaku menjadi pengguna air yang bertanggung jawab merupakan 

salah satu prioritas kota. Profi l menggambarkan hubungan antara penyebab dan 

pengaruh dari pemanasan global dan manajemen bahaya serta bagaimana dampak-

dampak tersebut terkait dengan dan diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat dan 

perlu dikoordinasikan dan diimplementasikan.

Program-program Dampak Perubahan Iklim dan Manajemen Risiko Bencana 

Albuquerque dikelola melalui Kantor Berkelanjutan dari pemerintah kota dan beberapa 

departemen berbeda yang membentuk tim perubahan iklim dan Kantor Manajemen 

Darurat. Albuquerque telah mengidentifi kasi serangkaian prioritas berdasarkan 

pembelajaran dan asosiasinya dengan organisasi lokal, nasional, dan internasional 

untuk menentukan sebuah jalan ke depan.

Profi l ini menyediakan sebuah pandangan pendekatan komprehensif dari Albuquerque, 

mekanisme pembiayaan, proses pengembangan strategi, dan penyempurnaan informasi 

yang diberikan di situs Web Albuquerque yang menghubungkan ke penjelasan lebih 

rinci dari apa yang telah dicapai oleh kota tersebut. Profi l ini menyajikan informasi 

dokumen tersebut serta menjelaskan kerentanan Albuquerque dan dampak-

dampak yang diramalkan dalam waktu dekat maupun jangka panjang, komitmen 

untuk memahami dan merespons perubahan-perubahan tersebut dan penyelesaian 

Albuquerque untuk menentukan tanggal.

Profi l Albuquerque berfokus pada aktivitas berbasis-struktur dari strateginya, yang 

meliputi:

 • Upaya-upaya untuk mengamankan persediaan air;

 • Pengurangan gas rumah kaca—GRK (greenhouse gas—GHG);

 • Pembaruan energi dan bahan bakar hayati;
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 • Penghutanan kota;

 • Transportasi alternatif;

 • Pengurangan limbah dan daur ulang;

 • Konservasi energi;

 • Bangunan-bangunan hijau; dan 

 • Kemitraan dan kerja sama (operasi darurat, komunitas sukarelawan, serta 

tanggung jawab dan manajemen risiko bencana).

Albuquerque juga mengikuti pendekatan “tanpa penyesalan” untuk manajemen 

kota yang baik dari sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sebagai 

Wali Kota Albuquerque, Martin J. Chaves menyatakan jelas, “Kita harus bertindak,” 

maksudnya bahwa perubahan berawal dengan cara kota mengelola dirinya sendiri. 

Kota tersebut menjadi contoh perubahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

membangun secara efi sien dan teknologi baru untuk mengurangi pemanasan global 

dan bahaya-bahaya yang mungkin menimpa. Albuquerque berhak mengiklankan 

program-program komprehensifnya.

Bahaya-bahaya tersebut mengancam Albuquerque, seperti yang ditunjukkan dalam 

Profi l, meliputi banjir, kebakaran, keamanan air, kekeringan, serta kejadian cuaca 

ekstrem termasuk badai es, salju deras, dan banjir bandang. Untuk berhadapan 

dengan bahaya-bahaya tersebut, Kantor Manajemen Darurat didirikan. Dampak-

dampak perubahan iklim dapat menciptakan kejadian-kejadian yang lebih sering 

dan lebih dahsyat, seperti halnya kebakaran liar dan banjir bandang, musim dingin 

yang ekstrem dengan lebih banyak salju, dan pola curah hujan yang tidak menentu 

yang dapat menciptakan keamanan air dan lebih sering terjadi bencana. Profi l tersebut 

menyoroti struktur pemerintah daerah yang dapat membangun hubungan lebih dekat 

antara Kantor Manajemen Darurat dan Kantor Berkelanjutan. Satu prioritas yang 

paling menarik ditetapkan di Albuquerque untuk manajemen darurat adalah peranan 

masyarakat dan pendekatan “tetangga-membantu-tetangga”. Hal ini merupakan bagian 

penting dari pendekatan semua bahaya yang dilakukan Kantor Manajemen Darurat 

dan dapat berhasil seperti halnya upaya-upaya perubahan iklim.

Jakarta, Indonesia

Jakarta, dengan populasi sekitar 12 juta jiwa dan mengalami pertumbuhan sangat 

cepat, adalah salah satu dari kota terbesar di Asia Timur dan sangat rentan dengan 

beberapa bahaya yang terkait perubahan iklim. Kota tersebut mempunyai sensitivitas 

besar terhadap dampak perubahan iklim, terutama sekali sejak 40 persen kota terletak 

di bawah permukaan air laut. Kota tersebut juga mengalami penurunan yang dapat 

berlanjut lebih rendah dari tingkat permukaan tanah di beberapa bagian kota yang 

saat ini masih di atas permukaan air laut.

Terdapat 13 sungai yang melintas melalui provinsi ini, dengan tiga di antaranya 

merupakan sungai lintas provinsi. Sungai lintas provinsi tersebut diawasi oleh 
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Pemerintah Pusat, sedangkan sungai-sungai lokal dikendalikan oleh pemerintah 

provinsi. Untuk itu, Jakarta mengalami koordinasi yang kompleks dalam mengelola 

sungai selama curah hujan yang deras.

Jakarta juga telah mengalami kehilangan besar lahan hijau kota yang memperbesar 

masalah dengan pengaruh panas kota pulau. Keadaan ini turut berkontribusi terhadap 

efek sekunder lain yang tidak diinginkan seperti meningkatnya penggunaan penyejuk 

ruangan (AC) dan kebutuhan energi.

Jakarta telah melakukan beberapa program adaptasi dan mitigasi dalam sektor 

transportasi. Beberapa jalan arteri utama telah diklasifi kasikan sebagai zona “three-

in-one” (tiga-dalam-satu) selama jam-jam sibuk di mana hanya kendaraan dengan 

sedikitnya tiga penumpang yang diizinkan melintasi jalan tersebut. Sistem tiga-

dalam-satu secara tegas dijalankan dan mempunyai pengaruh yang bermanfaat 

dalam mengubah perilaku mengemudi dari masyarakat. Kota tersebut telah 

mengimplementasikan sistem angkutan bus cepat dan telah membangun koridor-

koridor transpor umum di beberapa ruas jalan arteri untuk mendorong penggunaan 

transportasi umum yang lebih besar. Bus cepat tersebut mempunyai emisi rendah 

dan dioperasikan pada jarak waktu yang sangat sering. Kota tersebut saat ini tengah 

merencanakan untuk memasukkan lebih banyak jalan raya menurut sistem transit 

bus cepat.

King County/Seattle, Washington, Amerika Serikat

King County/Seattle adalah lingkungan pantai yang terletak di garis semu yang membuat 

kota tersebut rentan terkena dampak tidak hanya oleh peningkatan permukaan air 

laut dan episode-episode ekstrem, gelombang badai, dan banjir, tetapi juga gempa 

bumi. Profi l ini meliputi pendekatan komprehensif dan program yang dapat menjadi 

contoh bermanfaat bagi kota lain yang saat ini memulai program-program aktif untuk 

menghadapi dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Profi l tersebut 

dapat disusun menjadi area prioritas yang mencakup:

 • Membuat komitmen;

 • Membentuk tim;

 • Mempelajari;

 • Mengembangkan strategi; 

 • Menyusun prioritas; dan 

 • Program-program tindakan.

Khususnya penting untuk elemen pembelajaran adalah membangun kerja sama 

dengan Universitas Washington sebagai penasihat teknis.

Program manajemen dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana 

merupakan upaya bersama dari tim Perubahan Iklim King County yang terdiri atas 

departemen-departemen utama pemerintah setempat dan Kantor Berkelanjutan dari 

Seattle serta Kantor Manajemen Darurat-nya. Berdasarkan kerja dari tim pendukung 
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ilmiah di Universitas Washington, dampak perubahan iklim diidentifi kasi dan 

dipresentasikan pada Program Perubahan Iklim King County 2007 serta Identifi kasi 

Bahaya dan Analisis Kerentanan Seattle. Pengetahuan tentang proyeksi menjadi dasar 

untuk program yang dikembangkan dan dipresentasikan dalam Profi l.

King County menyatakan pendekatan proaktifnya dalam pencapaian dan bahan-bahan 

programnya telah dikembangkan untuk menghasilkan kesepakatan. Profi l tersebut 

diatur untuk menunjukkan potret dari King County dan Seattle. Kedua yurisdiksi 

tersebut telah mempersiapkan informasi yang luas yang mendokumentasikan dan 

menjelaskan kerentanan kota-kota tersebut dan dampak-dampak yang mereka 

ramalkan akan menimpa dalam waktu dekat maupun jangka panjang, komitmen 

mereka untuk mengerti dan berbuat sesuatu terhadap perubahan-perubahan tersebut, 

apa yang mereka identifi kasi, dan bagaimana mereka akan menyelesaikan programnya 

sebagaimana halnya penyelesaian mereka untuk menentukan tanggal.

Profi l tersebut menghadirkan informasi dari dokumen-dokumennya yang terpilih 

untuk menggambarkan hubungan antara penyebab dan pengaruh pemanasan global 

dan bagaimana dampak-dampak tersebut berkaitan dengan dan diterjemahkan dalam 

bentuk tindakan yang dapat dan perlu dilakukan. Pendekatannya adalah pendekatan 

“tanpa penyesalan” yang mengatasi permasalahan identifi kasi sebaik manajemen 

kota. Pendekatan tersebut terdiri atas empat area prioritas dari dampak dan masalah 

perubahan iklim:

 • Pilihan transportasi. Sumber terbesar emisi GRK King County adalah sektor 

transportasi. Tujuan: Target stabilisasi iklim dicapai tahun 2050 dalam operasi 

pemerintah dengan cara mengurangi emisi GRK 80 persen di bawah tingkat saat 

ini.

 • Penggunaan bangunan dan lahan. Tujuan: Memastikan penggunaan dan 

pembangunan secara efi sien melalui rancangan area pertumbuhan kota untuk 

membuat komunitas “dapat berjalan” dan lebih sehat serta sangat mendorong 

masyarakat untuk mengurangi berkendaraan. Selain itu, hal ini bertujuan untuk 

melindungi lingkungan bangunan bersejarah, lahan pertanian, hutan, dan 

ruang terbuka sebagai penyangga ekologi melawan dampak pemanasan global 

dengan perencanaan dan investasi dalam proyek-proyek utama kerja masyarakat, 

termasuk manajemen air badai, operasi pembuangan limbah, serta program 

layanan pembuangan limbah dan reklamasi regional untuk melindungi pantai 

dan kualitas air tawar dan untuk mempertinggi persediaan air tawar regional.

 • Manajemen lingkungan. Tujuan: Melindungi kesehatan, keamanan, dan 

keindahan dari dampak pemanasan global dan sumber daya alam terkait 

yang menyediakan dalam kondisi darurat dan terancam, khususnya air; dan 

menangkap emisi metana dari tanah yang ditempati dan menyerap emisi CO2 

dalam hutan melalui program-program adaptasi bagi kesehatan masyarakat dan 

kesiapsiagaan darurat untuk menanggulangi kejadian iklim yang hebat, bahaya 

banjir, kekeringan, wabah baru, dan panas yang ekstrem.
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 • Energi terbarukan. Tujuan: Target penggunaan sumber daya energi yang dapat 

diperbarui dalam 50 persen energi yang tidak terangkut pengunaan pada tahun 

2012 dan 50 persen bahan bakar terangkut pada tahun 2020; menjadi pasar katalis 

untuk meningkatkan penggunaan dan ketersediaan sumber daya energi yang 

dapat diperbarui; mengurangi polusi; serta mengurangi ketergantungan pada 

minyak luar negeri.

Rockville, Maryland, Amerika Serikat

Profi l Rockville meliputi gambaran waktu dekat penyusunan aktivitas yang dapat 

memprakarsai program serta membangun kepercayaan bagi kota dan rasa percaya 

diri Tim Rockville untuk mengimplementasikan program. Rockville adalah kota kecil, 

sebelah dalam, yang merupakan bagian dari wilayah Washington, D.C. yang besar.

Profi l ini menyoroti elemen-elemen dari Strategi untuk Rockville Berkelanjutan (1 

Oktober 2007).53 Penawaran apa yang merupakan kesempatan untuk meneliti tujuan 

dan contoh-contoh dari kota yang lebih kecil, dengan perkiraan populasi 53.710 jiwa 

(tahun 2005), belum tampak bahwa permasalahan dan solusinya sama. Dampak 

perubahan iklim merupakan hasil akumulasi pengaruh dari baik kecil maupun 

besar kota. Walaupun merupakan bagian dari Washington yang besar, area Rockville 

mempunyai yurisdiksi dan tanggung jawab sendiri untuk program-program manajemen 

bahaya dan perubahan iklimnya. Konsisten dengan profi l kota-kota Amerika lainnya, 

manajemen darurat dan berkelanjutan dianggap sebagai masalah yang terpisah dan 

berurusan dengan kantor-kantor yang terpisah.

Ini merupakan strategi Rockville dalam menggambarkan sejumlah tindakan nyata 

yang akan menggerakkannya lebih dekat ke arah keberlanjutan melebihi satu atau tiga 

tahun mendatang. Contoh-contoh tersebut mencerminkan langkah awal Rockville 

dan dapat dijalankan sebagai rujukan untuk kota-kota lain yang mulai menghadapi 

permasalahan sejenis. Hal yang juga penting adalah identifi kasi dari departemen-

departemen kota untuk setiap inisiatif:

 • Kualitas Udara, Kebisingan, dan Transportasi;

 • Pembangunan Sensitif Lingkungan;

 • Kerja Sama Antardepartemen dan Antarbadan;

 • Perjanjian dan Pembelian yang Lebih Baik bagi Lingkungan;

 • Dialog Publik, Pendidikan, dan Pencapaian;

 • Pengelolaan Sumber Daya Alam;

 • Konservasi dan Perlindungan Air;

 • Daur Ulang, Penggunaan Kembali, dan Meminimalisasi Limbah;

 • Perlindungan Iklim dan Energi; dan

 • Estetika Komunitas.
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Singapura

Singapura adalah kota, kota pantai yang besar dan padat dengan perkiraan populasi 4,59 

juta jiwa (tahun 2007). Singapura sangat rentan terhadap bencana hidro-meteorologi, 

peningkatan permukaan air laut, dan bahaya polusi udara perbatasan. Kota tersebut 

juga rentan terkena bencana gempa bumi. Profi l Singapura memasukkan penjelasan 

komprehensif dari pendekatan terhadap manajemen risiko bencana dan perubahan 

iklim di kota. Profi l tersebut menyediakan informasi tentang mekanisme kelembagaan 

dan dapat membantu kota-kota lain dalam memprakarsai program-program perubahan 

iklim. Kota ini menyadari pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan 

untuk merespons perubahan iklim dan keterlibatan mereka dalam berbagai program 

utama untuk memastikan lancarnya implementasi strategi.

Profi l Singapura menjelaskan secara rinci kebijakan lingkungan yang telah dimulai 

untuk menghadapi beberapa masalah khusus mengenai bahaya lingkungan. Peralihan 

program-program tersebut ke strategi perubahan iklim juga dijelaskan secara rinci. 

Strategi Perubahan Iklim Singapura menunjukkan bagaimana Singapura akan 

mengatasi berbagai aspek perubahan iklim dengan memahami secara lebih baik 

kerentanannya terhadap perubahan iklim, pengenalan dan penilaian tindakan adaptasi 

yang diperlukan bagi perubahan iklim dan mitigasi emisi GRK.

Dalam konsultasi dengan berbagai badan pemerintah, Badan Lingkungan Nasional 

Singapura, yang dibentuk sebagai badan pelaksana program perubahan iklim, telah 

melakukan studi tentang kerentanan Singapura terhadap perubahan iklim. Studi ini 

akan menilai dampak lokal dan regional serta mengembangkan resolusi dari hasil 

penilaian global seperti laporan IPCC yang saat ini digunakan. Studi ini diperkirakan 

memberi informasi lebih baik mengenai berbagai upaya adaptasi dan diperkirakan 

selesai tahun 2009.

Kota tersebut telah mengadopsi pendekatan “tanpa penyesalan” yang berfokus 

pada kesempatan mitigasi dan adaptasi yang umumnya menguntungkan untuk 

membersihkan lingkungan dan pemerintah kota yang baik. Kota ini dalam proses 

mengawali beberapa program mitigasi yang bertujuan mengendalikan pengeluaran 

emisi GRK dan bertujuan menetapkan dirinya sebagai pusat wilayah bagi aktivitas-

aktivitas ekonomi dalam hal perdagangan karbon. Sebagai bagian dari pendekatan 

“tanpa penyesalan”, Singapura telah memperkenalkan peningkatan efi siensi energi 

sebagai strategi kuncinya untuk mitigasi emisi GRK. Efi siensi energi tidak hanya 

mengurangi emisi GRK, tetapi juga mengurangi biaya hidup dan melakukan bisnis 

seperti halnya mempertinggi keamanan energi. Untuk itu, dengan memperhatikan 

sektor-sektor industri, bangunan, rumah tangga, dan transportasi, pemerintah akan 

aktif mendukung pengguna energi untuk lebih hemat energi dan menggunakan energi 

secara efi sien melalui insentif dan peraturan untuk menyediakan informasi bagi para 

konsumen dan menyebarkan teknologi-teknologi yang sesuai. Contoh berbagai 

inisiatif mitigasi dan adaptasi menggambarkan mekanisme kelembagaan dan sistem 

implementasi yang diperlukan serta kerangka kerja keuangan dan peraturan mereka.
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Tokyo, Jepang

Tokyo, ibu kota Jepang, merupakan kota dengan penumpukan populasi terpadat di 

dunia (meliputi kawasan metropolitan Tokyo dan area kota yang berdampingan) 

dengan populasi lebih dari 25 juta penduduk, di luar kawasan metropolitan Tokyo 

mempunyai kepadatan 12,54 juta penduduk. Tokyo mempunyai risiko tinggi terhadap 

gempa bumi, tsunami, dan angin topan. Gempa bumi besar terakhir pada tahun 1923 

mengakibatkan kematian lebih dari 141.000 orang.

Tokyo juga merupakan salah satu pusat industri terbesar di dunia. Bencana besar dapat 

mempunyai dimensi global dan mengakibatkan dampak ekonomi ke seluruh dunia. 

Untuk itu, melindungi kehidupan dan harta penduduk dari bencana serta menjaga 

aset-aset sosial tetap aman merupakan permasalahan dasar bagi pembangunan kota 

metropolis. Oleh karena itu, kota ini memberikan perhatian kuat pada manajemen 

risiko bencana dan manajemen dampak perubahan iklim sebagai komponen kebijakan 

pemerintah kota.

Strategi Perubahan Iklim Tokyo jauh lebih ambisius dalam tujuan dan jangkauannya 

ketimbang komitmen Jepang berdasarkan Protokol Kyoto. Profi l tersebut menjelaskan 

Strategi Perubahan Iklim Tokyo, kebijakan dasar bagi “Proyek 10 Tahun Tokyo Bebas 

Karbon” yang dikeluarkan Januari 2007. Profi l tersebut meliputi kerangka kerja dasar 

dari strategi mitigasi perubahan iklim yang Tokyo Metropolitan Government—TMG 

(Pemerintah Metropolitan Tokyo) lakukan selama lebih dari sepuluh tahun. Tindakan 

yang mewakili dari proyek 10 tahun dirancang untuk menjangkau perubahan iklim 

dimasukkan dalam profi l Tokyo:

 • Meninjau ulang bagaimana energi seharusnya digunakan dalam kota, 

menghasilkan pergantian ke arah CO2 rendah, masyarakat rendah energi yang 

memungkinkan masyarakat menuju kemakmuran, kenyamanan, kehidupan kota 

dengan meminimalisasi penggunaan energi;

 • Mengoptimalkan penggunaan energi dengan mematuhi kebutuhan, namun 

dengan sumber daya yang dapat diperbarui seperti solar dan panas limbah kota 

yang tidak termanfaatkan, dapat memperkuat Tokyo dari ketidaktergantungan 

energi;

 • Mendorong ke depan penggunaan energi secara pasif dengan menggunakan 

penerangan alami, angin, dan panas; dan arsitek “hijau” yang membangun 

dalam penampilan dan hubungan antara bangunan lain, struktur, kehijauan, dan 

mikroiklim lokal; serta

 • Menciptakan bisnis kota gaya baru melalui pengembangan dan penyebaran 

berikutnya dari sistem sosial dan teknologi-teknologi rendah CO2. 

PROFIL SINGKAT mencakup analisis dari program-program kota berikut ini:

 • Dongtan, China;

 • Hanoi, Vietnam;
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 • London, Inggris;

 • Makati City, Metro Manila, Filipina;

 • Milan, Italia;

 • New York City (NYC), New York, Amerika Serikat; dan 

 • Venesia, Italia.

Dongtan, China (Eko-kota China)

China melakukan percobaan dengan pembangunan Pulau Chongming sebagai lokasi 

Dongtan yang menjadi 500.000 rumah tahun 2050. Dongtan bertujuan untuk menjadi 

eko-kota pertama di dunia. Kota tersebut dirancang tidak hanya menjadi kota dengan 

lingkungan berkelanjutan, tetapi juga berkelanjutan dalam hal sosial, ekonomi, dan 

budaya. Tujuannya adalah sedapat mungkin untuk lebih dekat ke arah kondisi tanpa 

karbon, dengan kendaraan kota yang tidak menghasilkan karbon atau emisi khusus 

dan dengan sistem energi dan air yang sangat efi sien. Dongtan akan menghasilkan 

semua kebutuhan energinya dari sumber-sumber yang dapat diperbarui, termasuk 

bahan bakar hayati, angin, dan panel-panel surya. Sebagian besar limbah kota Dongtan 

akan digunakan kembali sebagai bahan bakar hayati sebagai tambahan produksi energi, 

sedangkan limbah organik akan dibuat pupuk kompos. Bahkan kotoran manusia akan 

dibuat pupuk dan diproses untuk energi dan pemupukan, mengurangi sangat besar 

dan menghilangkan seluruhnya tempat-tempat lahan limbah .

Dongtan terletak di Pulau Chongming di mulut Sungai Yangtze. Lokasinya terletak 

pada 8.600 hektar (86 kilometer persegi atau 21.250 akre) lahan pertanian; tempat 

tersebut dekat dengan lahan basah yang mempunyai kepentingan internasional, dan 

kota itu merancang penggabungan 350 hektar (3,5 km2 atau 865 akre) zona penyangga 

antara kota dan lahan bawah untuk mengurangi dampak pembangunan. Pembangunan 

kota ini pada akhirnya akan mencakup hanya 40 persen dari luas total area tersebut, 

dengan lahan tersisa tersebut digunakan untuk lahan pertanian dan produksi energi, 

atau mengembalikan menjadi negeri lahan basah.

Pemerintah Shanghai sedang membangun jembatan dan terowongan yang 

menghubungkan Pulau Chongming ke pusat kota Shanghai. Shanghai Industrial 

Investment Corp. (SIIC), kelompok perusahaan investasi internasional terbesar 

yang dimiliki pemerintah kota Shanghai, sedang mengembangkan tempat tersebut. 

Kota Dongtan akan diselesaikan dalam tiga tahap. Tahap 1: satu kilometer persegi 

(100 hektar atau 250 akre) akan dibangun untuk mengakomodasi lebih dari 10.000 

penduduk pada tahun 2010. Tahap 2: 6,5 kilometer persegi (650 hektar atau 1.600 akre) 

akan dibangun untuk mengakomodasi 80.000 penduduk pada tahun 2020. Tahap 3: 30 

kilometer persegi (3.000 hektar atau 7.415 akre) akan dibangun untuk mengakomodasi 

500.000 penduduk pada tahun 2050.

Program berkelanjutan sosial meliputi integrasi populasi saat ini (sedikit masyarakat 

nelayan dan pekerja pertanian) ke dalam rancangan kota daripada memindahkan 

mereka. Strategi tersebut untuk menarik dan menentukan siapa yang akan 

membereskan populasi tambahan dan bagaimana mereka akan pindah ke Dongtan 
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sedang dikembangkan; tetapi supaya berkelanjutan secara sosial, maka populasi harus 

berasal dari latar belakang sosio-ekonomi yang luas, sebagai penempatan kerja untuk 

setiap individu yang dapat berkerja.

Hanoi, Vietnam

Hanoi dimasukkan dalam profi l karena program-program pengendalian banjirnya. 

Hanoi merupakan kota berukuran sedang yang terletak di Sungai Merah. Kota tersebut 

cenderung mengalami peningkatan kejadian banjir. Penerapan pencegahan banjir dan 

kesiapsiagaan pasang surut, tantangan dan risiko, serta sistem koordinasi manajemen 

bencana didaft ar dalam Profi l. Profi l tersebut juga mencakup informasi yang lebih luas 

tentang provinsi Nam Dinh.

London, Inggris

London dimasukkan dalam profi l karena kebijakan mitigasi dan adaptasinya. CD-

ROM tidak memberikan semua pengukuran, tindakan, dan kebijakan yang ditentukan 

London, melainkan fokus pada aktivitas tertentu yang lebih menarik bagi kota-kota 

Asia Timur.

Pada sisi mitigasi, Zone Rendah Emisi (LEZ) London bertujuan meningkatkan 

kualitas udara di kota dengan menghalangi kendaraan yang paling berpolusi untuk 

melintasi area tersebut. Kendaraan-kendaraan yang terpengaruh oleh LEZ adalah yang 

bermesin diesel tua seperti truk, bus-bus, kereta, mobil van besar, dan kendaraan 

pengangkut kuda. Mobil-mobil pribadi dan sepeda motor tidak terpengaruh oleh 

rencana ini. LEZ dimulai pada 4 Februari 2008. untuk truk berbobot lebih dari 12 

ton, dengan kendaraan-kendaraan berbeda yang terpengaruh, standar emisi yang ketat 

direncanakan akan diperkenalkan pada Januari 2012.

Strategi adaptasi didasarkan pada manajemen risiko, dan gagasan bahwa adaptasi 

terhadap dampak perubahan iklim tidak banyak terlibat dalam hal-hal di luar lapangan 

operasi, sebagian besar fokus pada kebijakan “tanpa penyesalan.” Area utama dari 

rencana strategi adaptasi adalah kekeringan (persediaan air), banjir, dan peningkatan 

suhu; juga kualitas udara, ekonomi, badai musim dingin (kejadian cuaca ekstrem), 

transportasi.

Kerja dasar untuk rencana adaptasi diletakkan pada beberapa laporan, meliputi 

“Pemanasan London” (2002), “Perubahan Iklim dan Sistem Transportasi London” 

(2005), dan “Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Pelajaran dari London” (2006), 

semua informasi tersebut dapat diakses di situs kota London. Strategi adaptasi untuk 

London adalah dan akan menjadi suatu strategi kota yang akan mencari alur utama 

permasalahan iklim melalui Otoritas London Raya (Greater London Authority). Banjir, 

kekeringan, dan peningkatan suhu merupakan fokus utama dari strategi tersebut, tetapi 

dampak-dampak lainnya seperti kualitas udara dan badai salju akan ditangani juga. 

Fokus tambahannya adalah kejadian perubahan iklim yang terjadi di luar London, 

tetapi dampaknya dapat mengenai London karena kota tersebut melayani sebagai pusat 

keuangan negara.
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Makati City, Metro Manila, Filipina

Makati City merupakan bagian dari Metro Manila dan dianggap menjadi modal 

ekonomi, politik, dan budaya Filipina. Kota tersebut merupakan kota termakmur di 

negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index—HDI)-nya 

yang mendekati HDI Jepang. Kota tersebut berpengalaman mengalami bahaya gempa 

yang hebat dan juga rentan terhadap bencana yang terkait hidro-meteorologi dan 

lingkungan. Makati City telah menyusun mekanisme kelembagaan yang kuat untuk 

memfasilitasi tindakan terhadap perubahan iklim dan manajemen risiko bencana. Kota 

tersebut telah membentuk Dewan Koordinasi Bencana Makati City (MCDCC) sebagai 

ujung tombak dari upaya-upaya perencanaan manajemen risiko bencana di kota. Kota 

tersebut juga membentuk Dewan Perlindungan Lingkungan Makati City (MCEPC) 

sebagai ujung tombak bagi perencanaan manajemen lingkungan dan perubahan iklim. 

Profi l Makati City meliputi penjelasan singkat dari rincian demografi  kota.

Makati City telah menyusun sistem kelembagaan yang kuat bagi manajemen risiko 

bencana seperti halnya juga pada perubahan iklim. MCDCC mewakili semua 

departemen terkait dari pemerintah kota dan pemerintah pusat, sebagai tambahan 

MCEPC. Struktur kelembagaan dari dua lembaga tersebut memfasilitasi koordinasi 

perencanaan dan juga memastikan bahwa permasalahan yang tumpang tindih 

sepenuhnya berurusan dengan dua Dewan tersebut.

Profi l Makati City menjelaskan berbagai inisiatif yang penting pada manajemen risiko 

bencana dan manajemen perubahan iklim. Strategi manajemen perubahan iklim 

meliputi target yang sangat ambisius untuk mengurangi emisi GRK.

Milan, Italia

Milan dimasukkan ke dalam profi l karena kebijakan mitigasinya. Milan adalah 

kota besar, kota industri yang mengembangkan strategi perubahan iklim yang luas, 

merancang kampanye inovatif untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara (Ecopass), 

dan akan menjadi penyelenggara Expo 2015. Untuk peristiwa penting ini, program 

manajemen perubahan iklim telah dimulai, yang meliputi program penghentian dan 

aplikasi instrumen keuangan karbon, seperti halnya juga program kerja sama dan kota 

kembar dengan kota lain di negara-negara berkembang.

Milan berkomitmen untuk mengurangi secara drastis emisi-emisi yang dihasilkannya; 

menggunakan tahun 2000 sebagai titik awal bertindak, direncanakan akan mengurangi 

15 persen pada tahun 2012 dan 20 persen pada tahun 2020. Program iklim Milan 

berfokus pada pengurangan emisi gas dari penggunaan energi penduduk dan 

transportasi, hal ini masih berdasar pada pendekatan program yang memperhitungkan 

seluruh faktor dari produksi, pengumpulan, dan penyerapan emisi.

Milan mempromosikan program iklimnya secara khusus untuk Expo 2015. Milan 

terus mengurangi emisi yang dihasilkan selama persiapan, pelaksanaan, dan akibat 

dari kejadian. Sasaran yang luas dari program ini adalah mengusulkan mekanisme 

dan proyek-proyek baru untuk menghasilkan kredit emisi, ide-ide menarik, serta 

mengekspor teknologi terbaik atau praktik-praktik yang baik dan keahlian/keterampilan 
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ke negara-negara lain. Milan mempromosikan inisiatif yang sesuai dengan Protokol 

Kyoto (rencana keuangan karbon) untuk merancang dan menguji penerapan keaslian 

untuk dibagi dan dimplementasikan bersama-sama dengan kota-kota Eropa dan 

negara-negara berkembang.

New York City (NYC), New York, Amerika Serikat

New York mempunyai salah satu kota padat penduduk di garis pantai Amerika Serikat, 

membuat kota tersebut rentan terhadap bencana peningkatan permukaan air laut. New 

York telah mengembangkan suatu program ekstensif dan rinci untuk melawan dampak-

dampak perubahan iklim. Program Tindakan Perubahan Iklim meliputi mitigasi dan 

adaptasi. Program tersebut meliputi inventarisasi GRK dan dibentuk berdasarkan studi 

komprehensif atas proyeksi kerentanan dan dampak perubahan iklimnya. Pemerintah 

kota telah menjalankan program dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus, 

seperti Universitas Kolumbia, NASA, dan kantor-kantor terkait lainnya. New York juga 

mengembangkan program konsultasi yang disebut “pendekatan interaktif pemangku 

kepentingan”. 

New York telah dikenal luas berkat sistem pemerintahannya. Perencanaan dan Kantor 

Keberlanjutan jangka panjang yang diperkenalkan baru-baru ini mengarah ke strategi 

adaptasi perubahan iklim dan terhubung ke badan-badan lainnya di kota dan ke 

departemen-departemen lainnya, seperti Departemen Perlindungan Lingkungan dan 

Bangunan.

Venesia, Italia

Laguna Venesia merupakan suatu lingkungan yang secara tetap mengalami 

pembentukan kembali karena adanya erosi, gerakan sedimen, aktivitas manusia, dan 

pengaruh emisi GRK. Selain itu, pemanasan global akan menghasilkan suatu perubahan 

di kondisi panas lokal [ dalam 50 tahun mendatang telah diramalkan peningkatan suhu 

sekitar 0,7–4,1oC untuk kawasan Adriatik Atas (IPCC 2001)].

Pada abad yang lalu, Venesia tenggelam 11 inci, sebagian besar dikarenakan pompa 

air tanah dan gas metana dari industri lokal. Akan tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh 

peningkatan permukaan air laut. Pasang laut yang sama yang tidak membanjiri kota 

pada 100 tahun yang lalu, sekarang menjadi pasang tertinggi, atau acqua alta. Air 

pasang tinggi menimpa Venesia paling banyak di musim dingin. Satu abad yang lalu, 

terjadi 7 kali setiap tahun, sekarang terjadi lebih dari 100 kali setiap tahun. Venesia 

sedang menghadapi sedikitnya dua tantangan nyata: infrastruktur kota, bangunan-

bangunan bersejarah, dan rumah harus diselamatkan; serta laguna dan lahan basah 

harus dilindungi.

Venesia mengelola program dampak perubahan iklim dan manajemen risiko bencana 

melalui beberapa aktivitas mitigasi dan adaptasi. Paling banyak dikutip tentunya adalah 

rencana yang disepakati untuk melindungi Venesia, yang disebut MOSE (Modulo 

Sperimentale Elettromeccanico) atau Modul Penelitian Elektromekanika.
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B/  PRESENTASI LOKAKARYA KONSULTASI

Sebuah lokakarya konsultasi para pemangku kepentingan yang diselenggarakan di 

Makati City, Filipina, pada Mei 2008 untuk mendiskusikan Pedoman Dasar ini dengan 

kota-kota yang melintasi Asia Timur dan menerima umpan balik dalam fi nalisasi 

dokumen. CD-ROM memasukkan agenda fi nal dari lokakarya, presentasi pleno dari 

berbagai pembicara (termasuk presentasi Bank Dunia tentang isi buku), dan presentasi 

oleh kelompok terpisah tentang berbagai aspek dari buku seperti Profi l Kota, latihan 

Hot Spot, kegunaan secara keseluruhan, hubungan dalam Pedoman Dasar antara 

perubahan iklim dan manajemen risiko bencana, serta nilai tambah dari Pedoman 

Dasar di luar sumber data lain yang tersedia.

C/  KOTA-KOTA HIJAU MELUNCURKAN LOKAKARYA

Peluncuran global Pedoman Dasar ini diselenggarakan di Pattaya, Th ailand, pada 

14 Juli 2008, bekerja sama dengan Perserikatan Pemerintah Kota dan Pemerintah 

Daerah Asia Pasifi k (UCLG ASPAC). CD-ROM meliputi presentasi dari Th ailand, 

New York, Singapura, London, Seattle, Inchon, Milan, dan Makati, sebagai tambahan 

untuk presentasi pada akhir Pedoman Dasar ini, sebuah dokumen laporan rapat dari 

lokakarya, agenda fi nal, dan presentasi pembicara.

D/  DOKUMEN-DOKUMEN SUMBER DATA BANK DUNIA

CD-ROM juga memasukkan dokumen rujukan terpilih dari Bank Dunia dan PBB, 

mengacu pada Lampiran D, Panduan Pustaka.
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Glosarium

G
losarium ini dibuat untuk defi nisi-defi nisi yang disediakan oleh berbagai 

sumber termasuk Laporan Penilaian Keempat Panel Ahli Antarpemerintah 

tentang Perubahan Iklim, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah 

dan Bulan Sabit Merah, Program Pembangunan PBB/Kerangka Kerja Kebijakan 

Adaptasi Fasilitas Lingkungan Global, Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan 

Bencana, serta Bank Dunia. Defi nisi telah diperpendek atau disesuaikan dengan 

kebutuhan Buku ini. 

Adaption (adaptasi). Adaptasi adalah pengaturan dalam sistem alam dan manusia 

menuju lingkungan baru atau mengubah lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan 

iklim mengarah pada pengaturan sistem alam dan manusia dalam merespons 

rangsangan alam yang aktual atau yang diperkirakan atau pengaruh-pengaruhnya, 

yang mungkin bersifat setengah merusak atau memanfaatkan kesempatan yang 

menguntungkan. Berbagai jenis adaptasi dapat dibedakan menjadi Adaptasi antisipatif 

dan reaktif, Adaptasi pemerintah dan pihak swasta, serta Adaptasi otonomi dan 

terencana. Adaptasi antisipatif—Adaptasi yang terjadi sebelum dampak dari perubahan 

iklim teramati. Disebut juga sebagai Adaptasi proaktif. Adaptasi otonomi—Adaptasi 

yang tidak menuntut respons yang disengaja terhadap rangsangan iklim, tetapi dipicu 

oleh perubahan-perubahan ekologi dalam sistem alam dan oleh pasar atau perubahan-

perubahan keselamatan dalam sistem manusia. Adaptasi otonomi disebut juga sebagai 

Adaptasi spontan. Adaptasi terencana—Adaptasi yang merupakan hasil keputusan 

kebijakan yang disengaja, berdasarkan kepedulian terhadap kondisi yang telah berubah 

atau tentang perubahan dan tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan, 

mengelola, atau mencapai negara yang diinginkan.

Climate (iklim). Iklim dalam pengertian terbatas biasanya didefi nisikan sebagai “rata-

rata cuaca”, atau lebih tepatnya sebagai gambaran statistik dalam hal rata-rata dan 

variabilitas dari kuantitas terkait lebih dari satu periode waktu berkisar dari bulanan 

sampai ribuan atau jutaan tahun. Kuantitas tersebut paling sering merupakan variabel-
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variabel permukaan seperti suhu, curah hujan, dan angin. Iklim dalam pengertian luas 

adalah negara, termasuk gambaran statistik, dari sistem iklim. Periode waktu klasik 

adalah 30 tahun, seperti didefi nisikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia. Satu frasa 

populer dapat membantu membedakan cuaca dari iklim: “Iklim adalah apa yang Anda 

perkirakan. Cuaca adalah apa yang Anda dapatkan.”

Climate change (perubahan iklim). Perubahan iklim mengacu pada semua perubahan 

dalam iklim sepanjang waktu, apakah disebabkan oleh variabilitas alam atau sebagai 

akibat dari aktivitas manusia. Penggunaan ini berbeda dari yang didefi nisikan oleh 

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yaitu “perubahan 

iklim” adalah suatu perubahan iklim yang merupakan perlengkapan langsung ataupun 

tidak langsung untuk aktivitas manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer 

global dan yang merupakan tambahan terhadap variabilitas iklim alami yang teramati 

sepanjang periode waktu yang dapat dibandingkan.” Lihat juga climate variability 

(variabilitas iklim).

Climate risk management (manajemen risiko bencana). Pendekatan terhadap 

pengelolaan sistematis yang terkait dengan iklim yang memengaruhi berbagai aktivitas, 

strategi, atau investasi dengan memperhitungkan risiko variabilitas dan ekstremitas 

cuaca saat ini seperti halnya perubahan iklim jangka panjang.

Climate variability (variabilitas iklim). Variabilitas iklim mengacu pada variasi 

dalam keadaan negara dan statistik lainnya (seperti standar deviasi/penyimpangan, 

statistik ekstrem, dan sebagainya) dari iklim pada semua skala temporal dan skala 

spasial melebihi kejadian cuaca masing-masing. Variabilitas mungkin disebabkan oleh 

proses internal alami dalam sistem iklim (variabilitas internal), atau variasi di alam atau 

antropogenik tekanan eksternal (variabilitas eksternal). Lihat juga climate exchange 

(perubahan iklim).

Coastal erosion (erosi pantai). Pergerakan tanah menuju daratan dari garis pantai 

dikarenakan tekanan gelombang dan arus. Erosi pantai dapat menjadi lebih buruk 

karena naiknya permukaan air laut dan badai yang lebih kuat sehubungan dengan 

perubahan iklim.

Community-based disaster risk management (komunitas berbasis manajemen risiko 

bencana). Suatu proses yang mencari berbagai strategi dan aktivitas pembangunan dan 

penerapan untuk kesiapsiagaan bencana (dan sering kali merupakan pengurangan 

risiko) yang secara lokal sesuai dan “dimiliki” lokal.

Complex disaster (bencana kompleks). Bencana yang tidak mempunyai akar penyebab 

tunggal (seperti badai) tetapi kemunculannya disebabkan oleh gabungan dari berbagai 

faktor, yang mungkin melibatkan suatu kejadian cuaca yang ekstrem, konfl ik dan/atau 

migrasi, degradasi lingkungan, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Bencana 

kompleks menjadi lebih tampak seperti perubahan iklim, yang dapat mengubah 

bahaya dan memperkuat kerentanan mendasar.

Cyclone (badai siklon). Lihat tropical cyclone (badai siklon tropis).
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Density (kepadatan). Jumlah penduduk, penghuni, atau sejenisnya, per unit area. 

Kepadatan populasi sering kali ditetapkan sebagai jumlah penduduk per hektar area 

lahan atau per kilometer persegi area lahan.

Disaster (bencana). Keadaan di mana dampak dari bahaya (seperti badai atau kejadian 

cuaca ekstrem) yang berakibat negatif terhadap individu atau komunitas, menjadi 

suatu tingkatan di mana kehidupan manusia secara langsung terancam atau kerusakan 

serius pada struktur ekonomi dan sosial yang merusak kemampuan untuk bertahan 

hidup atau pulih.

Disaster [risk] management (manajemen [risiko] bencana). Suatu proses sistematis 

dari implementasi kebijakan, strategi, dan tindakan untuk mengurangi dampak-

dampak bahaya alam serta bencana yang terkait dengan lingkungan dan teknologi. 

Hal ini meliputi, di antaranya, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, respons, 

pemulihan, dan rehabilitasi.

Disaster preparedness (kesiapsiagaan bencana). Aktivitas-aktivitas yang berkontribusi 

terhadap pra-rencana, waktu, dan respons yang efektif dari individu atau masyarakat 

untuk mengurangi dampak dan menghadapi akibat-akibat dari bencana (di masa 

mendatang).

Disaster recovery (perbaikan/pemulihan bencana). Keputusan dan tindakan setelah 

bencana dengan suatu tinjauan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi 

kehidupan sebelum bencana dari komunitas yang terkena dampak.

Disaster rehabilitation (rehabilitasi bencana). Serangkaian tindakan yang dilakukan 

setelah bencana untuk memungkinkan layanan berfungsi kembali, untuk memperbaiki 

kerusakan fi sik dan fasilitas masyarakat, untuk membangkitkan kembali aktivitas 

ekonomi serta untuk mendukung secara psikologi dan sosial para penduduk yang 

selamat dari bencana.

Disaster relief/respons (tanggapan terhadap bencana). Mengoordinasi aktivitas-

aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak 

bencana.

Disaster risk reduction (pengurangan risiko bencana). Tindakan-tindakan pada 

semua tingkat untuk mengekang kerugian karena bencana, melalui pengurangan 

paparan terhadap bahaya yang berbeda dan mengurangi kerentanan populasi. Praktik-

praktik pengurangan risiko bencana yang efektif menggunakan pendekatan sistematis 

untuk mengurangi kerentanan manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap 

bahaya alam.

Early warning (peringatan dini). Penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu 

mengenai bahaya yang sudah dekat yang memungkinkan penduduk mengambil 

tindakan untuk menghindari bencana atau mempersiapkan respons yang efektif. 

Sistem peringatan dini bergantung pada rantai sesuatu: pemahaman dan pemetaan 

bahaya; pemantauan dan peramalan; pemrosesan dan penyebaran peringatan yang 
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mudah dipahami kepada otoritas politik dan populasi masyarakat; serta melaksanakan 

tindakan yang sesuai dan tepat waktu dalam menanggapi peringatan tersebut.

El Niño-Southern Oscilation—ENSO (Getaran Badai El Nino Selatan). Suatu keadaan 

yang tidak normal (anomali) dari suhu permukaan air laut dan tekanan atmosfer di 

Samudera Pasifi k daerah tropis yang terjadi kira-kira setiap tujuh tahun dan dapat 

menyebabkan perubahan dalam curah hujan musiman di wilayah tertentu di planet 

Bumi (sebagian besar di Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Pasifi k). Siklus 

ENSO meliputi dua fase: El Niño dan la Niña.

Extreme weather event (kejadian cuaca ekstrem). Cuaca yang ekstrem dan jarang di 

tempat tertentu, seperti curah hujan yang terus-menerus ekstrem, panas yang ekstrem, 

badai angin yang kencang. Secara defi nisi, suatu karakteristik dari apa yang disebut 

“cuaca ekstrem” bervariasi dari tempat ke tempat. Sering kali hal ini didefi nisikan 

sebagai sesuatu yang rata-rata terjadi kurang dari sekali tiap 30, 50, atau 100 tahun. 

Akan tetapi, kejadian tersebut dapat lebih banyak interval frekuensinya di masa 

mendatang karena pengaruh perubahan iklim.

Global warming (pemanasan global).  Peningkatan suhu rata-rata permukaan Bumi 

dikarenakan meningkatnya jumlah gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Media yang 

sering menggunakan istilah ini mengacu pada “perubahan iklim.”

Greenhouse gas—GHG (gas rumah kaca—GRK). Gas, seperti karbon dioksida dan 

metana, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Pada saat 

polusi menambahkan gas-gas tersebut ke atmosfer Bumi, gas-gas tersebut menjerat 

energi matahari di planet kita (seperti dalam rumah kaca), memanaskan permukaan 

Bumi, dan memberi kontribusi terhadap perubahan iklim.

Hazard (bahaya). Suatu kejadian yang potensial menimbulkan kerusakan fi sik yang 

mengakibatkan kehilangan nyawa atau terluka, kerusakan harta benda, kekacauan 

sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan.

Heat island eff ect (pengaruh panas pulau). Suatu “kubah” dari kenaikan suhu melebihi 

area kota atau sebagian dari area kota yang disebabkan oleh perubahan panas secara 

terus-menerus (radiasi panas) secara struktural dan merata, juga emisi polutan.

Hot spot. Suatu daerah atau area yang sangat rentan terkena dampak bencana yang 

menyebabkan kehancuran sebagai dampak dari perubahan iklim dan bencana alam.

Hurricane (angin topan). Lihat tropical cyclone (badai siklon tropis).

Hydro-meteorological (hidro-meteorologi). Proses alami atau fenomena dari alam 

atmosfer, hidrologi, atau oseanografi  yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa 

atau terluka, kerusakan harta benda, kekacauan sosial dan ekonomi, atau degradasi 

lingkungan. Bahaya hidro-meteorologi meliputi: banjir, reruntuhan, dan banjir lumpur; 

badai siklon tropis, gelombang badai, guntur/badai hujan es, hujan dan badai angin, 

badai salju, dan badai hebat lainnya; kekeringan, tandus, kebakaran liar, suhu ekstrem, 
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badai pasir atau debu; pembekuan dan salju atau es longsor. Bahaya hidro-meteorologi 

dapat tunggal, berurutan, atau kombinasi dalam asal dan pengaruhnya.

Mitigation—Climate Change Management (Mitigasi—Manajemen Perubahan 

Iklim). Tindakan-tindakan untuk mengurangi konsentrasi GRK di atmosfer, dan pada 

akhirnya besarnya perubahan iklim. Tindakan-tindakan tersebut mencakup konservasi 

energi, penggunaan energi yang dapat diperbarui seperti angin atau energi matahari 

ketimbang batu bara, minyak, atau gas; dan penanaman pohon yang menyerap karbon 

dioksida dari atmosfer.

Mitigation—Disaster Risk Management (Mitigasi—Manajemen Risiko Bencana). 

Tindakan-tindakan yang ditujukan pada pengurangan besarnya dampak bencana. 

Tindakan (langkah) mitigasi dapat dikelompokkan menjadi struktural dan 

nonstruktural. Tindakan mitigasi struktural dimaksudkan untuk mengurangi 

kerusakan secara langsung, menyelamatkan kehidupan, dan melindungi harta benda. 

Tindakan ini meliputi hal-hal seperti bangunan dengan dinding; penampungan 

air, dan penghutanan kembali untuk menghindari tanah longsor. Tindakan 

mitigasi nonstruktural dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

menanggulangi bencana. Tindakan-tindakan tersebut meliputi latihan tiruan dan 

peningkatan kesiapsiagaan. Dari perspektif komunitas perubahan iklim, tindakan 

mitigasi (manajemen risiko bencana) akan dilabeli sebagai adaptasi karena tindakan 

ini membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

Monsoon (monsun). Angin musim di wilayah tropis dan subtropis. Angin tersebut 

bertiup selama beberapa minggu dan menyebabkan perubahan substansial pada curah 

hujan.

Natural hazards (bahaya alam). Kejadian alam yang dapat melukai penduduk atau 

harta benda mereka. Bahaya alam dapat dikelompokkan menurut asalnya: geologi 

(seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi), hidro-meteorologi (seperti banjir, 

gelombang panas, badai), atau biologi (seperti hama dan sekawanan belalang). Beberapa 

bahaya alam kemungkinan besar terjadi karena aktivitas manusia yang menginduksi 

perubahan iklim.

Plate tectonics (lempeng tektonik).  Mekanisme pergerakan lempeng Bumi. Lempeng 

tektonik digunakan untuk menjelaskan distribusi global dari fenomena geografi  seperti 

aktivitas gempa, gunung-gunung api, penyimpangan benua, dan bangunan gunung.

Precipitation (curah hujan). Hujan, salju, atau hujan es.

Reconstruction (rekonstruksi). Lihat disaster recovery (perbaikan/pemulihan 

bencana).

Recovery (perbaikan kembali). Lihat disaster recovery (perbaikan/pemulihan 

bencana).

Ring of fi re (cincin api). Suatu aktivitas gempa dan gunung berapi di sekitar Samudera 

Pasifi k. Daerah ini meliputi Pegunungan Andes di Amerika Selatan, wilayah pantai 
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bagian barat Amerika Tengah dan Amerika Utara, Kepulauan Kuril dan Aleutian, 

Semenanjung Kamchatka, Jepang, kepulauan Taiwan, Indonesia bagian timur, Filipina, 

Selandia Baru, dan cabang-cabang pulau bagian barat Pasifi k.

Risk (risiko). Kemungkinan dari akibat-akibat berbahaya dikarenakan hubungan 

antara bahaya dan kondisi yang rentan.

Saltwater intrusion (intrusi air laut). Peningkatan salinitas pada air tawar bawah 

tanah yang terletak dekat dengan pantai. Intrusi air laut dapat disebabkan oleh terlalu 

banyak penarikan kembali air dari sumber air tawar (aquifer) atau oleh peningkatan 

permukaan air laut.

Sea-level rise (peningkatan permukaan air laut). Peningkatan rata-rata batas 

permukaan air laut atau samudera. Permukaan air laut global meningkat sebagai 

akibat peningkatan suhu global yang akan menyebabkan: (1) mencairnya es di kutub 

dan gletser yang mengakibatkan lebih banyak air di samudera, dan (2) meluasnya 

air hangat di samudera, menempati dengan volume lebih banyak. Tingkat lokal 

permukaan laut ditentukan oleh gabungan dari peningkatan global permukaan air laut 

dan peningkatan lokal atau penurunan permukaan tanah (sebagai contoh, dikarenakan 

proses geologi).

Seasonal forecasting (ramalan cuaca). Ramalan cuaca atau kemungkinan kondisi 

cuaca dalam wilayah tertentu selama waktu tertentu (satu bulan atau satu musim) 

berdasarkan pengamatan dan proyeksi kondisi samudera dan atmosfer. Proyeksi 

tersebut terkadang selama berbulan-bulan, dapat membantu persiapan untuk berbagai 

keadaan darurat, dari angin topan sampai malaria.

Seismic activity (aktivitas gempa). Gangguan dalam interior Bumi yang menghasilkan 

pelepasan energi. Pelepasan energi tersebut menghasilkan gempa bumi. Sebagian besar 

aktivitas gempa diasosiasikan dengan lempeng tektonik. Beberapa aktivitas gempa juga 

disebabkan oleh aktivitas manusia seperti konstruksi penampungan-penampungan 

besar.

Sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan budaya, sosial, politik, dan ekonomi dari generasi 

sekarang tanpa berkompromi dengan kemampuan dari generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka.

Tropical cyclone (badai siklon tropis). Badai berputar yang hebat dengan disertai hujan 

dan angin kencang. Bentuk yang paling berat disebut angin ribut (di Atlantik Utara, 

Pasifi k Timur Laut, atau Pasifi k Selatan) atau angin topan (di Pasifi k Barat Laut). Badai 

siklon tropis hanya membentuk dan secara intensif menghangatkan air permukaan 

dan kemungkinan menjadi lebih hebat dikarenakan pemanasan permukaan lautan 

oleh pemanasan global.

Typhoon (angin topan). Lihat tropical cyclone (badai siklon tropis).
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Urban heat island eff ect (pengaruh panas pulau kota). Lihat heat island eff ect 

(pengaruh panas pulau).

Vulnerability (kerentanan). Tingkat di mana seseorang atau sesuatu dapat dipengaruhi 

oleh bahaya khusus (dari kejadian mendadak seperti badai hingga perubahan iklim 

jangka panjang). Kerentanan bergantung pada faktor-faktor dan proses fi sik, sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan terkait dengan tempat di mana kehidupan 

penduduk, kekuatan rumah-rumah penduduk, perluasan di mana panen dapat 

bertahan dari cuaca yang merugikan; atau apakah mereka mempunyai rute-rute 

dan tempat-tempat evakuasi yang terorganisasi. Kerentanan fi sik berkaitan dengan 

pembangunan lingkungan dan dapat dijelaskan sebagai “paparan”; kerentanan sosial 

disebabkan oleh sesuatu seperti tingkat keluarga serta jaringan sosial melek huruf 

dan pendidikan, prasarana kesehatan, kedamaian dan keamanan negara; kerentanan 

ekonomi diderita penduduk dari kelas atau kasta yang hak istimewanya kurang, etnis 

minoritas, sangat muda dan tua. Penduduk menderita secara proporsional kerugian 

besar di saat bencana dan mempunyai kemampuan terbatas untuk memperbaikinya 

kembali. Hampir mirip, ekonomi yang kekurangan berbagai basis produktif maka 

kemungkinan kecil dapat pulih dari dampak bencana, yang dapat juga mengakibatkan 

tekanan migrasi; kerentanan lingkungan mengacu pada perluasan degradasi sumber 

daya alam, seperti deforestasi (konversi hutan menjadi bukan hutan secara permanen—

ed.), penipisan persediaan ikan, degradasi tanah, dan kekurangan air, semuanya itu 

mengancam keamanan pangan dan kesehatan.
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Catatan

 1. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Natural Resource Defense 

Council—NRDC (Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam) menunjukkan bahwa 

menurut kondisi bisnis yang biasanya, tanpa kebijakan iklim yang baru, empat 

kategori biaya—peningkatan kerusakan badai topan, penghuni perumahan 

kehilangan karena peningkatan permukaan air laut, peningkatan biaya energi, 

dan biaya persediaan air—akan ditambah hingga $1,9 triliun (kurs dolar hari ini), 

atau 1,8 persen dari pengeluran per tahun Amerika Se rikat pada tahun 2100.

 2. Basis data CREDEM-DAT.

 3. World Bank, East Asia Environmental Monitor: Adapting to Climate Change 

(Washington, D.C.: World Bank, 2007).

 4. Cities Alliance, Guide to City Development Strategies: Improving Urban Performance 

(Washington, D.C.: Cities Alliance, 2006, h. 24).

 5. Cities Alliance, Guide to City Development Strategies: Improving Urban Performance 

(Washington, D.C.: Cities Alliance, 2006, h. 11).

 6. World Bank, East Asia Environmental Monitor: Adapting to Climate Change 

(Washington, D.C.: World Bank, 2007).

 7. World Bank, East Asia Environmental Monitor: Adapting to Climate Change 

(Washington, D.C.: World Bank, 2007, h.2).

 8. Penelitian Universitas California menyatakan bahwa China menyusul Amerika 

Serikat sebagai penghasil emisi karbon terparah pada tahun 2006–2007; penelitian 

yang akan segera diterbitkan dalam Journal of Environment Economics and 

Management.

 9. UN-HABITAT, State of the World’s Cities 2006/7, Nairobi, Kenya, 2006, h.136.

 10. UN-HABITAT, State of the World’s Cities 2006/7, Nairobi, Kenya, 2006, h.12.

 11. Demographia, World Urban Areas, Belleville, Illinois, 2007.

 12. Van Aalst, M.K., “Th e Impact of Climate Change on the Risk of Natural Disasters,” 

Disasters 30(1): 5–18, 2006.
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 13. Schipper, I., dan M. Pelling, “Disaster Risk, Climate Change, and International 

Development: Scope and Challenges to Integration,” Disasters 30(1): 19-38, 2006; 

serta Pelling, M., Data Internasional tentang Risiko Bencana, Laporan Bencana 

Dunia (IFRC, Jenewa, 2006).

 14. UN-HABITAT, State of the World’s Cities 2006/7, Nairobi, Kenya, 2006, h.136.

 15. Oleh karena pemahaman dari beberapa pengaruh penting tentang kenaikan 

permukaan air laut sangat terbatas, laporan IPCC 2007 tidak menilai 

kemungkinan, tidak pula menyediakan estimasi terbaik atau batas tertinggi untuk 

kenaikan permukaan air laut. Lihat IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report 

– Summary for Policymakers. Penilaian Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap 

Laporan Penilaian Ketiga IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 16. Pengaruh gabungan dari peningkatan permukaan air laut, gelombang badai, dan 

banjir dari hulu membuat dampak perubahan iklim dan variabilitas di wilayah 

pantai. Menurut IPCC (2007), diprediksi bahwa jutaan penduduk yang hidup di 

dataran rendah pantai di India harus dipindahkan pada saat permukaan air laut 

meningkat hingga 0,5 meter sepanjang 65 tahun mendatang. Selain itu, ekonomi 

lokal dan regional akan terpukul berat dari kekurangan makanan yang kronis, 

ketidakamanan air, dan wabah penyakit epidemi, seperti halnya juga kejadian 

cuaca yang ekstrem. Demikian pula, laporan terbaru Bank Dunia menyatakan 

bahwa India akan mempunyai 0,3 persen dari daerahnya dan 0,5 persen dari 

populasinya terpengaruh oleh satu meter kenaikan permukaan air laut. Lihat 

Dasgupta, S.B., Laplante, C. Meisner, D., Wheeler, J. Yan, Th e Impact of Sea-

Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis, Makalah Penelitian 

Kebijakan 4136 (Washington, D.C.: World Bank, 2007).

 17. Nicholls, R.J., S. Hanson, C. Herweijer, N. Patmore, S. Hallegatte, J. Corfee-

Morlot, J. Chateau, R. Muir-Wood, Rangking Port Cities with High Exposure and 

Vulnerability to Climate Extremes – Exposure (OECD, Paris, 2007).

 18. Sebagai contoh, Bangkok terhitung melebihi 36 persen dari produk domestik 

bruto (PDB) nasional.

 19. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 20. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 21. UN/ISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), 

Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risk and 

the Implementation of the Hyogo Framework for Action (UNISDR, Jenewa, Swiss, 

2008).

 22. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).
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 23. Baker, J.L., Urban Poverty: A Global View, Urban Paper Series (UP-5) (Washington, 

D.C.: World Bank, 2008).

 24. World Bank, East Asia Environmental Monitor: Adapting to Climate Change 

(Washington, D.C.: World Bank, 2007).

 25. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 26. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 27. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 28. Hal ini diterapkan pada semua skenario IPCC.

 29. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 30. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 31. IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers, 

Penilaian dari Kelompok Kerja I, II, dan III terhadap Laporan Penilaian Ketiga 

IPCC (IPCC: Cambridge University Press, 2007).

 32. IUCN, IISD, SEI, InterCooperation, 2003 mengutip Girot (2002) dan Folke dkk. 

(2002).

 33. IUCN, IISD, SEI, InterCooperation, 2003.

 34. IUCN, IISD, SEI, InterCooperation. Aliansi Kedayatahanan mengembangkan 

dua buku kerja untuk menilai daya tahan sistem sosial-ekologis. Buku kerja 

tersebut merupakan usaha yang sedang dijalankan dengan lokakarya terjadwal, 

mengembangkan basis data (database), proposal untuk menciptakan buku 

kerja tematik (contoh: penilaian ketahanan untuk sistem terumbu karang), dan 

mengembangkan volume mitra dengan tambahan informasi latar belakang. 

Konsep-konsep penting menyediakan suatu kerangka kerja untuk menilai 

kedayatahanan sistem sumber daya alam dan untuk mempertimbangkan pilihan-

pilihan manajemen guna menyusun sistem lintasan yang berkelanjutan. Buku 

kerja para praktisi telah dikembangkan secara khusus untuk menyediakan 

panduan guna mengikutsertakan masyarakat dalam manajemen sumber daya 

alam melalui serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memeriksa parameter-

parameter sistem dan pilihan-pilihan manajemen bagi sistem mereka sendiri yang 

menarik dari sudut pandang kedayatahanan. Buku kerja untuk ilmuwan muncul 

dari perbandingan studi kasus dan diperuntukkan sebagai pedoman untuk yang 

sudah mengenal konsep dasar kedayatahanan dan dinamika sistem. Lihat Assesing 
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and Managing Resilience in Social-Ecological Systems: Th e Resilience Alliance 

Practitioner’s Workbook dan Assesing Resilience in Social-Ecological Systems: A 

Workbook for Scientists (www.resalliance.org).

 35. Sebagian besar, periode kembali pada dasarnya melampaui 10 tahun.

 36. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration—NOAA  

(Administrasi Atmosfer dan Kelautan Nasional) Amerika, kemungkinannya 

bahwa gelombang panas akan menjadi lebih sering melewati beberapa dekade di 

bawah skenario perubahan iklim saat ini (www.ncdc.noaa.gov). 

 37. Dengan jumlah total 120 juta, populasi mengambang China tidak hanya menjadi 

populasi migran (para pendatang) terbesar, tetapi juga salah satu populasi yang 

‘paling bergerak’ di dunia.

 38. Jika pimpinan pemerintah dipilih dengan perjanjian, maka kesepakatan dan 

konsultasi para pemangku kepentingan akan sedikit terjadi. Strategi-strategi 

perubahan iklim dan manajemen risiko bencana perlu dikonsultasikan dan 

disepakati agar berhasil.

 39. Berdasarkan IPCC (2001), banyak ilmuwan membedakan dua bentuk dasar dari 

Hot Spot di suatu peta: (a) Sidik jari dari pemanasan global seperti gelombang panas, 

naiknya permukaan air laut, dan mencairnya gunung gletser, yang menunjukkan 

kejadian global, kecenderungan pemanasan jangka panjang yang diamati dalam 

catatan sejarah. Sidik jari adalah apa yang peneliti cari untuk mendeteksi dan 

selanjutnya mengonfi rmasi bahwa perubahan iklim sungguh-sungguh sedang 

berlangsung. (b) Sebaliknya, pertanda, seperti kekeringan yang luar biasa, 

kebakaran, hujan lebat, penyebaran penyakit yang dibawa oleh serangga atau 

pembawa lainnya, luasnya pemutihan terumbu karang, mungkin secara langsung 

atau sebagian disebabkan oleh pemanasan iklim, tetapi hal ini masih sulit untuk 

dipastikan. Pertanda merupakan peristiwa yang konsisten, memberikan teori dan 

model-model ilmiah saat ini, dengan bentuk-bentuk dampak yang diproyeksikan 

terjadi sebagai hasil perubahan iklim global. Untuk lebih detail, lihat http://www.

climatehotmap.org/criteria.html.

 40. Terdapat insiatif lain yang sama. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, Climate 

Change Networks (Jaringan Perubahan Iklim) menyatakan bahwa “karena sebagian 

besar kegagalan pemerintah federal mengadopsi kebijakan untuk menghadapi 

perubahan iklim, negara-negara bagian menetapkan sendiri target mengikat 

pengurangan emisi, dan sebagai hasil dari inisiatif-inisiatif negara, yaitu negara-

negara bagian, bukan pemerintah federal yang berwenang terhadap kebijakan 

tentang iklim di Amerika Serikat” (http://usclimatenetwork.org/stateaction/

turning-the-tide/1-0-mandatory-climate-change-policy). Lebih lanjut, Regional 
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Indeks

Symbols
21 Kota Terbaik untuk Bersepeda  100

A
adaptasi otonomi dan terencana  28

adaptasi pemerintah dan swasta  28

adaptasi reaktif dan antisipatif  28

Albuquerque  21, 22, 32, 37

Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat  78, 84, 

94, 99, 101, 105, 107

ancaman bahaya alam  54

Angin topan Xangsane  86

antropogenik  3

Area Pertumbuhan Pemerintah  90

Area Rekreasi Pintu Gerbang Nasional  81

Asosiasi Penjamin Asuransi Inggris (ABI)  90

aturan bangunan  55

B
Badan Lingkungan Nasional  87, 113, 115, 116, 117

bahan bakar fosil  95, 99

Basis Informasi Kota  5, 65, 66, 71

bencana alam  4, 5, 6, 8, 12, 4

berdaya tahan  26, 27, 38, 39, 44
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biodiesel  98

Bogota, Kolumbia  78

Buku Kerja Dampak Perubahan Iklim dan 

Manajemen Risiko Bencana  66

Bulan Lingkungan  87

bus ulang alik pusat kota (D-Ride)  100
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Cerchia dei Bastioni (batasan pusat kota)  97

Chicago Climate Exchange  98

China  3, 12

Climate Change Awareness Program  87

Columbia University  79

combined-cycle gas turbines  95
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Dagupan City, Filipina  78, 81, 87

dampak potensial perubahan iklim  47

Dana untuk Mempromosikan Tindakan memerangi 

Perubahan Iklim  95

Daratan Po Venesia (Querco Carpineto Planiziale)  
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Delhi, India  12

Departemen Konservasi Lingkungan NYC  81

Departemen Manajemen Bendungan  94

Departemen Pengendalian Banjir dan Badai  94

Departemen Perlindungan Lingkungan New York 

City (NYCDEP)  92

Departemen Perlindungan Lingkungan NYC  81

Departemen Program Kota-kota Bersih Energi  94

desentralisasi  5

deteksi gempa  90

deteksi letusan gunung berapi  91

Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan 
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Dewan Koordinasi Bencana Kota  81, 87, 114, 115

Dewan Koordinasi Bencana Makati City  81, 94

Dewan Koordinasi Bencana Makati City (MCDCC)  
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Dump the Pump! Ride the Bus!  100
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Federal Emergency Management Agency  79

Fitch Rating Agency  107
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Kawasan Asia Timur dan Pasifi k  17, 18, 36
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light-emitting diodes—LED  95

Lokakarya Pembangunan  85, 86, 115
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manajemen sumber daya air nasional  35

master plan  53, 55

Master Plan Lingkungan Metropolitan Tokyo  83
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Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Develop-
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Mengarusutamakan  10

Metro Manila  7

Milan, Italia  78, 84, 88, 97

Mininstry of Environment and Water Source—

MEWR  87

mobilitas  29

model iklim  57
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Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 
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Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey  81

otoritas pemerintah daerah  47
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Otoritas Sungai Nasional (saat ini disebut Badan 

Lingkungan)  90
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Panel Ahli Antarnegara tentang Perubahan Iklim  15

pasar reasuransi internasional  89

Pelayanan Taman Nasional  81

pemanasan global  10, 11

pemangku kepentingan  1

pembangunan pasar modal domestik  5

pembangunan yang berkelanjutan  3

Pemulihan bencana  29

pendekatan “tanpa penyesalan”  120

pengarusutamaan  10

pengumpulan bersama  29, 30

penilaian kerentanan kota  58

peningkatan suhu global  27

peningkatan suhu permukaan bumi  18

penyimpanan  21, 29, 30, 31

Peraturan Peringatan Banjir dan Badai  109

Peraturan tentang Pencegahan Banjir dan Badai  109

Peraturan tentang Tanggul  109

Pernyataan Wali Kota tentang Pemanasan Global  84
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Peta institusional kota  70

peta multibahaya  69
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program aforestasi  106
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program konservasi air  44

program mitigasi  2, 4
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program reklamasi  35
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sistem kanal drainase air  38

sistem pengolahan limbah cair  92

sistem peringatan gelombang panas  44

sistem ramalan cuaca  91

sistem tanggap bencana  48, 55, 56

Strategi Perubahan Iklim Nasional  80, 115

Strategi Perubahan Iklim Tokyo  83, 84, 115

sumber daya  5, 8, 11

Sungai Mekong  12

Sungai Merah  112, 113

T
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tempat berjalan kaki (pedestrian)  99
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Th ames Barrier  35, 90

Tim Manajemen Risiko Bencana  49

Tim Perubahan Iklim  47, 49, 58, 59, 60

Tim Perubahan Iklim Kota  49, 58, 59

Matriks tipologi kota dan karakterisasi risiko  48

Tokyo, Jepang  78, 83, 93, 95

Tokyo/Yokohama  7

Tokyo Metropolitan Government—TMG  83, 93, 95

tsunami  7, 9

U
U.S. Army Corp of Enginers  79
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United Nations Framework Convention on Climate 

Change—UNFCCC  19

United Nations International Strategy for Disaster 

Reduction—UN/ISDR  23

Unit Manajemen Bencana Hanoi  94

urbanisasi  5

V
Vancouver, Kanada  78, 103

Venesia  31, 38

Venesia, Italia  78, 105, 108

Vietnam  12

W
Web Climate Change Awareness Program  87
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Z
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Zona Rendah Emisi (LEZ)  96


