
Kota-kota di Indonesia diproyeksikan akan

menampung setidaknya 72,9% dari total populasi

pada tahun 2045.[1] Pertumbuhan kota akan

membawa tantangan terkait upaya pemenuhan

hak dan layanan dasar bagi kota, terutama di

tengah perubahan iklim. Perubahan iklim telah

berdampak pada peningkatan bencana

hidrometeorologis dan tren ini diprediksi akan

meningkat dengan kenaikan temperatur

permukaan di seluruh wilayah Indonesia.[2]

Tantangan ini perlu dijawab oleh pemerintah kota

dengan memastikan perencanaan pembangunan

yang berketahanan iklim untuk mengurangi tingkat

kerentanan kota, mengurangi potensi kerugian

ekonomi (dan non-ekonomi) dan korban jiwa,

serta menjaga kelangsungan ekosistem perkotaan

yang dapat diakses seluruh warganya. 

Pengintegrasian isu-isu terkait ketahanan iklim ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan

perkotaan menjadi langkah awal dan strategis,

yang diwujudkan melalui aksi-aksi kolektif untuk

meningkatkan kapasitas ketahanan kota dalam

rangka memitigasi dan beradaptasi dengan

potensi dampak perubahan iklim. Kota yang

berketahanan iklim merujuk pada kondisi sistem

sebuah kota yang memiliki kapasitas untuk

bertahan, pulih dan mengatur kembali sistem

kotanya, baik secara sosial, ekonomi, maupun

infrastruktur sebagai respon terhadap tekanan

dan krisis yang terjadi sebagai akibat dari

perubahan iklim.[3]

Agar fungsional, Pemerintah Kota perlu mengacu kepada

dokumen kebijakan di tingkat nasional dalam mengembangkan

kebijakan dan perencanaan pembangunan yang

mengintegrasikan isu perubahan iklim di tingkat kota. Integrasi isu

perubahan iklim dalam pembangunan juga menjadi bagian dari

komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Persetujuan Paris

melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, artikel 3.4 UNFCCC (Konvensi

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan

Iklim) yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan dan aksi untuk

melindungi sistem iklim dari perubahan yang disebabkan oleh

aktivitas manusia harus diintegrasikan dengan program-program

pembangunan. Dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi

langkah-langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim

dalam upaya pembangunan ekonomi. Langkah yang bisa

dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan memperhatikan

berbagai pertimbangan ilmiah perubahan iklim di dalam

merancang kebijakan, menilai sektor dan kawasan terdampak,

program, anggaran dan penentuan lokasi prioritas. Ketepatan

kebijakan dan intervensi ini harus dapat diukur dan dilaporkan

secara berkala sebagai kesatuan aksi nasional.

Melalui NDCs (Nationally Determined Contributions), Indonesia

berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca)

sebesar 29% atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun

2030, serta mengurangi potensi dampak (risiko) melalui upaya

penurunan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas

adaptasi pada wilayah dan sektor prioritas. Dokumen kebijakan

ini menjadi referensi dalam pengembangan rencana aksi

nasional mitigasi dan adaptasi, serta pengintegrasiannya ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Isu

perubahan iklim telah menjadi salah satu prioritas pembangunan

nasional di dalam RPJMN 2020-2024, yakni Prioritas Nasional ke-

6 dengan tujuan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Adapun adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim menjadi Program Prioritas ke-2 dan ke-

3, yaitu Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan

Pembangunan Rendah Karbon.
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Sebagaimana diatur melalui UU No. 25/2004 dan UU No. 17/2003, isu

pembangunan terkait perubahan iklim harus menjadi salah satu prioritas

pembangunan perkotaan, tentunya dengan memperhatikan kondisi dan

karakteristik lokal (sektor sumber emiten dan terdampak) dan kapasitas

fiskal.

Reformasi desentralisasi telah memperluas tanggung jawab upaya

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke tingkat kota. Peran kota dapat

dimaksimalkan mengingat aksi perubahan iklim merupakan kebutuhan

yang disesuaikan dengan karakterisik, kerentanan dan risiko perkotaan

terhadap perubahan iklim.

Mengingat pentingnya pengarusutamaan dan pengintegrasian perubahan iklim dalam program dan kegiatan

pembangunan, telah terbit berbagai peraturan perundangan yang memberikan pedoman tentang peran pemerintah

vis-á-vis sektor swasta dan masyarakat guna mendukung kota mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.

Pemerintah Kota patut mengacu kepada peraturan perundangan terkait beserta turunannya ketika merumuskan

kebijakan perencanaan. Beberapa aturan yang dapat dijadikan acuan antara lain: (a) UU No. 25/2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (b) UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris UNFCCC; (c)

PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (d) Perpres No.

61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK);(e) Perpres No. 71/2011 tentang

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK; (f) Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB); (g) Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah; (h) Permendagri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan

RPJMD; (i) Permendagri No. 90/2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan aturan teknis lain yang

berkaitan dalam penanganan perubahan iklim pada sektor prioritas tertentu, seperti peraturan menteri di lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian

Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lain

sebagainya.

Prioritas penanganan isu perubahan iklim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) dan KLHS. Dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD, Pemerintah Kota wajib menyertakan target

TPB yang di dalamnya termasuk aktivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. KLHS merupakan aktivitas pra-kondisi

untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang salah satunya berkaitan dengan kerentanan dan

kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Pasal 9 Ayat 2, PP No.46/2016), serta analisis tingkat kerentanan dan

kapasitas adaptasi perubahan iklim (Pasal 13 Ayat 1, PP No.46/2016). Pengembangan KLHS yang komprehensif akan

menjadi faktor input dan justifikasi pengembangan program, kegiatan dan penentuan lokasi prioritas yang ditopang

dengan informasi ilmiah perubahan iklim, kajian kerentanan dan risiko iklim, serta dokumen Rencana Aksi Daerah

Perubahan Iklim (RAD).

Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Iklim di Tingkat Kota

Rekomendasi Indikator Kinerja Perubahan Iklim dalam RPJMD

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86/2017, target kinerja harus jelas, terukur serta dijabarkan cara

pencapaiannya. Target kinerja tersebut meliputi kinerja keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Untuk

memastikan keterhubungan kinerja antar-tingkatan, perlu dilakukan cascading dan penandaan program/kegiatan

yang telah ada yang berkaitan dengan pencapaian target pembangunan perubahan iklim.

Program dan kegiatan tersebut bisa berdiri sendiri dan/atau beririsan dengan pencapaian target pembangunan yang

lain, seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Standardisasi penyusunan dan

penetapan target kinerja pembangunan dapat mengacu kepada Permendagri terkait. Namun, kota perlu melakukan



Risiko dan potensi dampak perubahan iklim pada sektor prioritas

Penilaian potensi kerugian ekonomi pada sektor prioritas terdampak

Penghitungan target potensi penurunan kerugian ekonomi melalui aksi adaptasi

perubahan iklim (Target Kinerja Adaptasi Perubahan iklim/Ketahanan Iklim)

Inventarisasi emisi GRK pada sektor prioritas

Penilaian potensi penurunan emisi GRK pada sektor prioritas (Target Kinerja

Mitigasi Perubahan Iklim)

Penilaian terhadap intensitas emisi GRK terhadap pembangunan ekonomi (Target

Kinerja Pembangunan Rendah Karbon)

hal di luar dari kebiasaan melalui penguatan basis informasi ilmiah dan kajian yang komprehensif untuk mendapatkan

rekomendasi aksi atau intervensi yang inovatif, konkret dan terukur dalam penanganan perubahan iklim. Beberapa

rekomendasi penggunaan indikator antar-kinerja antara lain:

a. Mengacu kepada parameter dan indikator kinerja (outcome) RPJMN 2020-2024

Parameter RPJMN 2020-2024

Penurunan potensi kehilangan atau

kerugian PDRB sektor terdampak

perubahan iklim (%)

Penurunan emisi GRK (%)

Intensitas emisi GRK

Adaptasi perubahan

iklim/ketahanan iklim

Mitigasi perubahan

iklim/pembangunan

rendah karbon

Penetapan target didasarkan atas kajian dan penilaian secara ilmiah, yaitu antara lain penilaian:

b. Mengacu kepada indikator umum TPB dalam KLHS RPJMD dan Nomenklatur Permendagri No. 90/2020

Tidak dapat dipungkiri, banyak dokumen perencanaan saat ini yang tidak ditopang oleh basis ilmiah yang kuat, tidak

memiliki hubungan yang konsisten dengan dokumen kebijakan lainnya, baik dari sisi muatannya maupun irisan waktu

pelaksanaan kebijakan. Untuk mengisi ketiadaan informasi ilmiah yang spesifik di tingkat kota, Pemerintah Kota dapat

sementara waktu menggunakan dan menetapkan indikator umum berdasarkan Lampiran Permendagri No/7/2018.

Dokumen kebijakan perencanaan yang disusun tersebut dapat diperbaiki saat ulasan jangka menengah di mana studi

basis ilmiah dapat diselesaikan secara paralel. Berikut ini adalah target TPB yang dapat digunakan sebagai target

prrubahan iklim.

Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang

berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh

yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu

menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan,

banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif

memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

2.4.1 Penetapan kawasan

pertanian berkelanjutan

2.4

Nomor Target Indikator

Target



Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah

kota dan permukiman yang mengadopsi dan

mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang

terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,

ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan

mengimplementasikan penanganan risiko bencana yang

holistik di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework

for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

11.b.2 Dokumen strategi

pengurangan risiko bencana

(PRB) tingkat daerah. Indikator

telah tercapai melalui

tersedianya dokumen strategi

PRB tingkat nasional (Jakstra PB,

Renas PB, RAN PRB, dan/atau

RAN API) dan daerah (RPBD, RAD

PRB, dan/atau RAD API) yang

telah disahkan saat dilakukan

pengumpulan data, menjadi

indikasi adanya kebijakan dan

strategi, serta rencana aksi yang

melandasi implementasi PRB di

tingkat nasional dan daerah

pada tahun berjalan.

11.7

11.b

Nomor

Target Indikator

Target Indikator

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap

bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

2.4.1 Dokumen strategi PRB

tingkat daerah. Indikator telah

tercapai melalui tersedianya

dokumen strategi PRB tingkat

nasional (Jakstra PB, Renas PB,

RAN PRB, dan/atau RAN API) dan

daerah (RPBD, RAD PRB,

dan/atau RAD API) yang telah

disahkan saat dilakukan

pengumpulan data, menjadi

indikasi adanya kebijakan dan

strategi, serta rencana aksi yang

melandasi implementasi PRB di

tingkat nasional dan daerah

pada tahun berjalan.

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke

dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

13.2.2 Dokumen pelaporan

penurunan emisi gas rumah kaca

(GRK).

13.2

Rekomendasi Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan ketahanan iklim Pemerintah Kota disusun secara spesifik berdasarkan permasalahan dan isu strategis

setiap kota, dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi penanganan perubahan iklim dalam dokumen

tingkat nasional. Penyusunannya harus sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan Pemerintah

Kota/Kabupaten dan Provinsi yang diatur di dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mengetahui lebih rinci pemanfaatan indikator TPB dalam KLHS terkait pembangunan kota berketahanan iklim

yang inklusif, Pemerintah Kota dapat mengacu kepada Permendagri No. 7/2018, seperti: penanganan sampah (target

11.6.1a); sistem peringatan dini terkait cuaca dan iklim (target 11.5.1c); air dan sanitasi (target 6.1 dan 6.2); dan

pembangunan perkotaan yang inklusif (target 11.1, 11.2 dan 11.3)



Nationally Determined Contributions (NDC)

Mitigasi Adaptasi/Ketahanan Iklim

Energi

Limbah

Industrial Process and Product Use (IPPU)

Pertanian

Kehutanan

Penurunan emisi pada sektor prioritas: Peningkatan ketahanan ekonomi

Peningkatan ketahanan sosial dan mata

pencaharian

Peningkatan ketahanan ekosistem dan

lanskap

RPJMN 2020-2024

Mitigasi Adaptasi/Ketahanan Iklim

Pembangunan energi berkelanjutan

Pemulihan lahan berkelanjutan

Pengelolaan limbah

Pengembangan industri hijau

Pesisir dan laut rendah karbon

Perlindungan kerentanan pesisir dan sektor

kelautan

Perlindungan ketahanan air pada wilayah

berisiko iklim

Perlindungan ketahanan pangan terhadap

perubahan iklim

Perlindungan kesehatan masyarakat dan

lingkungan dari dampak perubahan iklim

Peningkatan ketahanan iklim melalui:

Rekomendasi Program Prioritas

Program/kegiatan dapat disusun berdasarkan program/kegiatan yang telah ada (existing) atau yang baru dengan

mengacu kepada nomenklatur program/kegiatan yang diatur oleh Permendagri. Penyusunan ini dilakukan dengan

metode penandaan (tagging) berdasarkan dokumen kebijakan nasional yang diacu, seperti NDC, RAN GRK, RAN API,

dan RPJMN 2020-2024. Metode ini dilakukan jika kota tidak memiliki dokumen RAD Perubahan Iklim. Sebagai contoh,

program adaptasi dapat mengacu kepada  rekomendasi strategi dan program ketahanan iklim di bawah ini.

Adaptasi Perubahan Iklim/Ketahanan Iklim

Peningkatan ketahanan ekonomi Pertanian dan perkebunan berkelanjutan

Pengelolaan DAS terintegrasi

Penurunan deforestasi dan degradasi hutan

Konversi lahan

Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk

energi terbarukan

Perbaikan efisiensi energi dan pola

konsumsi

Peningkatan ketahanan sosial dan mata

pencaharian

Peningkatan kapasitas adaptasi dengan

membangun sistem peringatan dini,

kampanye kesadaran publik secara luas

dan progam kesehatan masyarakat;



Adaptasi Perubahan Iklim/Ketahanan Iklim

Tata kelola & pendanaan

Teknologi

Peningkatan kapasitas

1

Pengembangan kapasitas dan partisipasi

masyarakat di dalam proses perencanaan

lokal, untuk mengamankan akses kepada

sumber daya alam utama;

Percepatan program kesiapsiagaan

menghadapi bencana dalam rangka

pengurangan risiko bencana;

Identifikasi wilayah sangat rentan di dalam

perencanaan dan tata guna lahan;

Peningkatan permukiman masyarakat,

penyediaan kebutuhan dasar dan

pembangunan prasarana tahan iklim;

Pencegahan dan resolusi konflik.

Berikut ini adalah contoh tabel penandaan program/kegiatan prioritas.

Peningkatan ketahanan sosial dan mata

pencaharian

Peningkatan ketahanan ekosistem dan

lanskap

Konservasi dan restorasi ekosistem;

Perhutanan sosial;

Perlindungan kawasan pesisir;

Pengelolaan DAS terintegrasi;

Kota berketahanan iklim.

Nomor Sektor Strategi

(Klaster)

Program Kegiatan/Lokasi/Target/

Anggaran/Indikator

InfrastrukturAir
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Penandaan program/kegiatan perlu dilakukan untuk mengikat komitmen bersama dalam pencapaian target

penanganan perubahan iklim di tingkat kota. Nomenklatur dan struktur program mengacu kepada aturan yang berlaku.

Namun, yang menjadi fokus dalam perencanaan program/kegiatan adalah ketepatan lokasi dan kelompok sasaran

atau penerima manfaat berdasarkan informasi kerentanan dan risiko iklim.


