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Kata Pengantar 

Ini adalah edisi ke-5 dari media pengurangan resiko perubahan iklim dan 
penanggulangan bencana. Tiga edisi pertama diberi judul “Media Koreksi Tipografi 
Iklim”. Judul yang baru ini merefleksikan perluasan media hingga pada resiko-resiko 
bencana. 

Media ini dielaborasi (disusun) oleh Marius Keller dan Miges Baumann. Umpan balik 
yang sangat bermanfaat diterima dari Evelyn Kamber, Jonas Bhend, Marion Kunzler dan 
Andrea Kolb. 

Hak cipta dipegang oleh oleh HEKS dan Bread for All 

  
Media ini pada umumnya berdasarkan CriSTAL dan care CVCA  

Struktur dan metodologi dari media ini secara kuat didasarkan pada Buku Pedoman 
CRiSTAL dan CARE CVCA. CRiSTAL bergerak (terarah) pada Media Pemindaian Resiko 
yang berbasis Komunitas – Adaptasi dan Kesejahteraan hidup. Media ini telah dielabo-
rasikan oleh Lembaga Internasional untuk Pembangunan yang berkelanjutan (IISD), In-
tercooperation, Aliansi Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) dan Lembaga pem-
liharaan Lingkungan Stockholm (SEI), Buku Pedoman Analisis Kemampuan dan Analisis 
Kerentanan (CVCA) telah dielaborasi oleh CARE Internasional dengan dukungan diant-
aranya, IISD. 

Dalam filosofi open-source yang sama dimana media ini telah dielaborasikan dengan 
berpedoman pada CRiSTAL dan CVCA, para pembaca dan penggunanya dianjurkan un-
tuk mengaplikasikan dan menyelaraskan Media Partisipatif untuk pengurangan Resiko 
perubahan iklim dan penanggulangan Bencana sesuai dengan tujuan masing-masing. 
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Pendahuluan 

 

Kondisi tanam yang sulit di musim kemarau di Nigeria (Photo: M. Keller) 

Latar Belakang 

Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang selalu dihadapi oleh 
manusia. Naiknya suhu udara dan perubahan pola cuaca memperburuk resiko-resiko 
bencana alam yang ada atau dapat memicu timbulnya bencana baru. Penduduk yang 
paling miskin diplanet kita merupakan mereka yang diantaranya yang paling rentan. 
Sebagian besar disebabkan karena secara ekonomi lemah. Juga karena lemahnya 
kemampuan lingkungan dan sosial dalam  menghadapi konsekwensi perubahan iklim 
dan bencana alam. Dalam rangka keberlangsungan matapencaharian secara turun 
temurun, proyek-proyek pengembangan harus memperhitungkan resiko-resiko ini. 

Pada saat yang sama, usaha-usaha pembangunan dapat mempengaruhi turunnya kadar 
karbon dan sumber-sumber gas rumah hijau, dan oleh karena itu dapat memberi 
kontribusi pada perubahan iklim atau membantu memeranginya. Dalam meninjau 
perbaikan dari dampak lingkungan, efek dari proyek-proyek pembangunan pada 
penampungan dan emisi gas rumah kaca juga harus dievaluasi.  

Untuk memfasilitasi penilaian resiko perubahan iklim dan bencana serta dampak 
proyek-proyek pembangunan terhadap kemampuan adaptif dan emisi gas rumah kaca; 
HEKS dan Bread for all telah mengelaborasi suatu media partisipatif yang sederhana dan 
mudah digunakan. Media di tangan anda ini membentuk versi / edisi ke-5 yang jika 
diperhitungkan dengan pengalaman sekarang yang juga dilakukan dengan versi 
sebelumnya yang diaplikasikan sebagai pilot proyek di Etiopia, Haiti, Honduras dan 
Nigeria. Pengalaman-pengalaman praktek selanjutnya dapat saja memicu perubahan 
lebih lanjut lagi.  

Media Partisipatif pengurangan Resiko perubahan iklim dan penanggulangan Bencana 
ini dapat diasosiasikan dengan pendekatan adaptasi berbasis komunitas (CBA) dan 
pendekatan keberlangsungan matapencaharian. Strukturnya sebagian besar 
berdasarkan pada Media Pemindaian Resiko Berbasis Komunitas – Adaptasi dan 
Kesejahteraan hidup (CRiSTAL). Lihat www.cristaltool.org untuk informasi yang lebih 
jelas mengenai media ini. 

Tujuan 

Media ini bertujuan untuk membantu para aktivis pembangunan, manajer,dan 
koordinator proyek tingkat komunitas untuk menganalisis proyek-proyek 
pembangunan yang sudah ada atau yang direncanakan yang berkaitan dengan resiko 

../Übersetzungen/www.cristaltool.org
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perubahan iklim dan bencana. Lebih khusus lagi, media ini menuntun dan mengarahkan 
para aktivis (user) untuk: 

 memahami bagaimana resiko perubahan iklim dan bencana alam mempengaruhi 
matapencaharian di daerah mereka, 

 mempelajari bagaimana populasi lokal (pria dan perempuan) saat ini 
menanggulangai bencana-bencana yang ada, 

 mengevaluasi bagaimana proyek yang ada maupun yang direncanakan 
mempengaruhi sumber daya mata pencaharian lokal yang rentan terhadap resiko 
perubahan iklim dan resiko bencana dan/atau relevan untuk menghadapi resiko-
resiko tersebut, mempertimbangkan isu-isu spesifik gender, 

 mengidentifikasi bagaimana proyek yang sudah ada atau yang direncanakan 
mempengaruhi emisi gas rumah kaca dan dengan demikian memberikan kontribusi 
pada perubahan iklim, 

 menyelaraskan proyek-proyek yang sudah ada atau merancang aktifitas baru yang 
bertujuan untuk memperkuat kemampuan adaptif mereka secara turun temurun 
dalam menghadapi resiko perubahan iklim dan resiko bencana, 

 dan mempertimbangkan cara-cara untuk memperbaiki dampak suatu proyek 
terhadap perubahan iklim secara global. 

Tujuan eksplisit dari media ini adalah untuk mengintegrasikan pertimbangan-
pertimbangan dari resiko perubahan iklim dan bencana pada semua jenis aktifitas 
pembangunan di setiap tingkatan  komunitas (strata sosial). Juga dapat membantu 
menyarankan strategi strategi yang harus diambil. Media ini bahkan dapat juga 
digunakan jika tidak ada proyek spesifik yang sedang dianalisis. 

Struktur 

Media ini terdiri dari 7 modul, yang saling berkaitan satu sama lain: 

1 Proyek dan Konteksnya Mendeskripsikan proyek yang sudah ada dan yang 
direncanakan yang ingin di analisis, termasuk kontek-
snya. 

2 Perubahan Iklim dan Resiko 
Bencana 

Deskripsi berbasis literatur dari konteks perubahan 
iklim dan resiko bencana dari area geografis yang 
dianalisis. 

3 Resiko, Dampak dan Strategi 
untuk Mengatasinya 

Mengalisis bencana alam setempat, dampak dan 
strategi-strategi yang ada untuk mengatasinya. 

4 Mata Pencaharian dan 
Kerentanan 

Mengidentifikasi sumber daya mata pencaharian 
penting, kerentanannya terhadap resiko dan relevansi 
dalam strategi cara mengatasi. 

5 Proyek dan Kemampuan 
Beradaptasi 

Menganalisis dampak proyek pada sumber mata 
pencaharian yang relevan pada konteks resiko 
perubahan iklim dan bencana. 

6 Proyek dan Mitigasi Mengevaluasi dampak proyek yang mungkin muncul 
pada emisi gas rumah kaca dan  timbunan karbon. 

7 Revisi Proyek Mengidentifikasi penyelarasan dan merancang proyek 
berdasarkan hasil dari analisis. 

Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana menggunakan media ini dan modul-modul 
yang berbeda 
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Bagaimana Menggunakan Media Ini 

Bagian ini menjelaskan bagaimana seharusnya media ini digunakan 

Media Analitik 

Informasi dikumpulkan melalui metode partisipatif pada tingkat komunitas, pertemuan 
dengan para koordinator proyek dan melalui penelitian literatur dalam jumlah yang 
terbatas. Masing-masing dari ketujuh modul berisi satu bagian dengan Usulan terhadap 
sumber-sumber dan media yang memungkinkan anda mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan. Disamping itu, lampiran I berisikan tabel-tabel yang membantu anda untuk 
menuliskan hasil dari setiap modul. 

Penelitian Literatur/Pustaka 

Di mana literatur dikonsultasikan di sana sumber daya yang bermanfaat dapat ditentu-
kan. Penelitian literatur tidak berarti harus komprehensif. Sedikit dokumen dengan in-
formasi yang relevan biasanya sudah memadai. 

Konsultasi dengan Para Pemilik/penduduk 

Sebagian besar dari analisis sebaiknya dilakukan melalui konsultasi dengan masyarakat 
lokal dan pertemuan dengan  utusan-utusan dari aktifitas proyek yang sedang dianalisis 
atau direncanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa intervensi-intervensi yang 
berdasarkan pada hasil analisis dengan media ini diadaptasi pada konteks lokal, dan 
juga untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam melakukan adaptasi dengan cara 
mereka sendiri terhadap resiko perubahan iklim dan bencana yang ada. 

 
Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah kunci metode analitik dari media ini : Lokakarya 

spesifik gender dengan sekelompok pria (gambar atas) dan perempuan (sampul depan) di Filipina (Photo: 

M.Künzler). 

Apabila konsultasi dipusatkan pada masyarakat lokal, maka penting untuk memastikan 
kelompok-kelompok sosial yang berbeda dapat mengutarakan pendapat mereka. 
Kenyataan sehari-hari pria dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, petani dan 
para pemilik toko adalah berbeda. Hal ini diterjemahkan kedalam strategi kerentanan 
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dan penanganan yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk mengorganisir pertemuan 
terpisah dengan kelompok-kelompok yang berbeda, khususnya pada pria dan 
perempuan. Upaya-upaya adaptasi harus mencakup secara sistematik dan efektif 
dampak perubahan iklim terhadap gender di daerah tersebut, misalnya pada energi, air, 
ketahanan makanan, layanan ekosistem atau kesehatan ( Pengarusutamaan Gender). 
Terbatasnya akses perempuan pada sumber-sumber daya dan proses pengambilan 
keputusan meningkatkan kerentanan mereka terhadap perubahan iklim. Perempuan di 
pedesaan di negara-negara berkembang mempunyai tanggung jawab utama untuk 
pasokan air rumah tangga dan bahan-bahan untuk memasak, dan juga keamanan makan 
dan minum. Karena peranan-peranan mereka, akses yang tidak sama pada sumber daya 
dan keterbatasan mobilitas, para perempuan dalam banyak konteks terpengaruh secara 
tidak proporsional oleh perubahan iklim dan bencana alam, seperti kemarau, banjir, 
kebakaran, atau musim hujan yang tidak menentu. Tetapi perempuan bukan hanya 
menjadi korban perubahan iklim, tetapi juga menjadi agen perubahan yang efektif 
berkaitan dengan baik adaptasi maupun mitigasi. Perempuan mempunyai pengetahuan 
yang kuat dan keahlian yang dapat digunakan dalam mitigasi perubahan iklim, 
pencegahan bencana dan strategi-strategi beradaptasi. 

 

Sumber-sumber yang direkomendasikan untuk perubahan iklim dan gender 

 Mimbar perubahan iklim gender yang memberikan informasi, pengetahuan, dan 
jaringan kerja pada gender dan perubahan iklim (www.gendercc.net) 

 WEDO Mimbar Lingkungan Perempuan dan Organisasi Pengembangan 
(www.wedo.org/) 

 Buku Petunjuk Pelatihan pada Gender dan Perubahan Iklim 
(www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7SNC9/$file/UNDP 
Mar2009.pdf?openelement)  

 

Tergantung pada situasi, juga masuk akal untuk menyelenggarakan pertemuan terpisah 
dengan kelompok-kelompok yang berbeda menurut usia, profesi dan mata pencaharian. 
Berkaitan dengan konsultasi ini, referensi sering dibuat untuk Buku Pedoman 
kerentanan Iklim CARE dan Analisis Kemampuan (CVCA), yang berisikan sejumlah 
latihan yang bermanfaat dan tips-tips fasilitasi umum berkaitan dengan kerja lapangan 
(lihat www.careclimatechange.org/cvca). 

Saran-saran lain berkaitan dengan konsultasi lapangan dengan para pemilik (mereka 
yang terlibat langsung) dapat ditemukan dalam lampiran II.  

Beberapa modul juga mensyaratkan pertemuan dengan para wakil proyek. Dalam 
pertemuan ini, pengguna harus menyadari bahwa para wakil proyek ini mungkin 
memiliki kepentingan tertentu pada hasil (outcome) yang spesifik dari analisis. 

Seberapa detail analisis ini seharusnya? 

Media ini berusaha menawarkan fleksibilitas maksimal dalam penerapannya berkenaan 
dengan waktu yang dipakai untuk analisis, konteks dimana media ini diaplikasikan, dan 
juga berkaitan dengan tujuan-tujuan dari evaluasi. 

Para pengguna yang sebagian besar berminat dalam adaptasi, misalnya, dapat 
melewatkan bagian resiko bencana dan mitigasi. Begitupun, jumlah konsultasi pemilik 

http://www.gendercc.net/
http://www.wedo.org/
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7SNC9/$file/UNDP%20Mar2009.pdf?openelement
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7SNC9/$file/UNDP%20Mar2009.pdf?openelement
http://www.careclimatechange.org/cvca
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yang terpisah dapat dipilih tergantung pada ketersediaan waktu dan pada konteksnya. 
Berkaitan dengan fokus geografi, media ini pada prinsipnya dirancang untuk tingkat 
komunitas, namun bisa juga diaplikasikan pada area proyek yang lebih besar. Hal itu 
tergantung pada homogenitas dari suatu area geografi, ditingkatan mana anda akan 
melakukan analisis. Terserah pada pemakai untuk memutuskan seberapa detail dan 
seberapa banyak waktu yang digunakan untuk melakukan suatu analisis. 

Keseluruhan evaluasi biasanya memerlukan waktu minimum empat hari, dan dapat 
mencapai dua minggu jika dilakukan dengan lebih terperinci. Satu atau dua hari 
dibutuhkan untuk persiapan, dua hingga lima hari untuk lokakarya dan bertemu dengan 
para pemilik dan koordinator proyek, dan satu hingga tiga hari lainnya untuk penelitian 
literatur dan menulis laporan penilaian/evaluasi. 

Petunjuk Lanjut 

Penjelasan dan dokumentasi lanjutan diberikan dalam satu rangkaian dokumen yang 
dielaborasi oleh HEKS dan Bread for all untuk mendukung pekerjaan anda. Hal ini 
meliputi: 

 Kosa kata sekitar perubahan iklim 
 Pedoman nasional tentang perubahan iklim (untuk beberapa negara) 
 Laporan penilaian aplikasi edisi sebelumnya dari media ini pada proyek-proyek yang 

dilakukan di empat negara yang berbeda Ethiopia, Haiti, Honduras, dan Nigeria). 
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Modul 1 : Proyek dan Konteksnya 

Modul ini membantu anda untuk mengumpulkan informasi dasar pada proyek yang 
dianalisis dan konteksnya. Jika analisis tersebut tidak berfokus pada proyek yang sudah 
ada, jika ada, maka anda harus menyertakan informasi pada aktifitas yang anda 
rencanakan. Jika tidak, lewati elemen-elemen respektif dalam daftar berikut. 

 Nama / jabatan pada proyek 
 Lokasi geografi dari proyek (misalnya, desa, kotamadya, wilayah, negara, dll). 
 Lembaga-lembaga yang terlibat (misalnya, pendonor, organisasi pelaksana) 
 Deskripsi aktifitas proyek (misalnya, jenis proyek, durasi, tujuan, anggaran, keuan-

gan, dan penerima) 
 Deskripsi dari konteks sosial-ekonomi dari proyek anda (misalnya. Informasi geo-

grafi tambahan (zona iklim, zona ekologi), politik, kultural, sosial (termasuk isu gen-
der) dan trend ekonomi, informasi mengenai yang lainnya proyek (saat ini atau sebe-
lumnya) dalam area ini, dll). 

 

Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Untuk mengumpulkan informasi ini, silahkan konsultasi dengan laporan proyek yang 
ada atau konsultasikan langsung dengan representatif proyek. Anda juga mungkin ingin 
mencari literatur atau sumber daya online untuk belajar lebih banyak mengenai area 
geografik. 

Tabel 1 dalam Lampiran I membantu anda untuk mencatat hasil-hasil yang anda dapat-
kan 

Waktu yang dibutuhkan : 2-3 jam 
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Modul 2: Resiko Perubahan Iklim dan Penanggulangan 
Bencana 

 

Modul kedua membantu anda untuk mengumpulkan informasi ilmiah dari dampak-
dampak perubahan iklim dan resiko bencana, dan juga sumber-sumber yang paling 
penting dan kadar gas rumah kaca dalam area geografik anda. 

Bagian A : Perubahan Iklim dan Resiko Bencana 

Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, dengan melihat kotak sumber daya yang 
direkomendasikan pada bagian akhir dari modul ini. 

 Apakah bahaya bencana yang paling penting dalam wilayah geografik anda, saat ini 
dan dimasa yang akan datang? 

 Apakah resiko bencana yang paling penting dalam area anda, saat ini dan dimasa 
yang akan datang? 

 Apakah dampak yang paling penting dari resiko-resiko tersebut pada kehidupan 
orang-orang saat ini dan dimasa yang akan datang (bagi pria dan perempuan)? 

 Apakah sumber daya yang paling penting dari emisi gas rumah kaca dan kadar kar-
bon dalam negara atau area proyek anda? 

Ingat bahwa bahaya iklim dan resiko bencana seringkali tumpang tindih. Perbedaan u-
tama adalah bahwa resiko perubahan iklim berkaitan dengan konsekwensi dari pe-
rubahan iklim, yang mencakup bahaya yang mendadak dan yang berkembang secara 
perlahan. Resiko bencana termasuk semua bahaya yang berkaitan dengan alam sekitar, 
yang bisa mencakup resiko-resiko yang tidak berkaitan dengan perubahan iklim, seperti 
gempa bumi. 

Walaupun mungkin tidak masalah bagi populasi lokal apakah suatu resiko bencana ber-
kaitan pada perubahan iklim atau tidak, namun penting untuk analisis. Pertama, karena 
perubahan iklim dimasa yang akan datang selalu tanpa eksepsi memperburuk resiko 
berkaitan dengan iklim. Kedua, asal mula resiko juga penting untuk advokasi. Perubahan 
iklim, misalnya, sebagian besar disebabkan oleh negara-negara kaya, yang berarti bahwa 
adaptasi pada dampak-dampaknya harus didukung oleh negaranegara tersebut. 

Bagian B : Aspek Politis 

Jika anda ingin menyertakan dalam analisis anda aspek-aspek politis, anda harus 
mendapatkan informasi mengenai pertanyaanpertanyaan yang dituliskan dibawah. Hal 
ini secara khusus penting jika tujuan dari evaluasi adalah untuk mengelaborasi strategi-
strategi advokasi. 

 Apakah pokok kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perubahan 
iklim dan emisi gas rumah kaca/kadar karbon? 

 Apakah pokok kebijakan-kebijakan pemerintah dan struktur yang berkaitan dengan 
reduksi resiko bencana? 
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Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Informasi mengenai bahaya iklim dan dampaknya, pada emisi gas rumah kaca dan kadar 
karbon dan juga mengenai kebijakan pemerintah dapat ditemukan pada dokumen-
dokumen berikut. Ingat bahwa dalam kebanyakan kasus, informasi terperinci hanya 
tersedia pada tingkat nasional: 

 Petunjuk negara mengenai perubahan iklim yang disusun oleh Bread for all dan 
HEKS. 

 “Komunikasi Nasional” dari masing-masing negara : Semua pihak pada Konvensi 
Rangka Kerja UNI pada Perubahan Iklim harus mengaplikasikan Komunikasi Na-
sional yang berkaitan dengan dampak-dampak dari perubahan iklim dan juga 
emisi gas rumah kaca dalam batas-batasnya. Laporan mengenai hal ini dapat 
ditemukan pada: http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/ 
items/2979.php  

 Program Aksi Adaptasi Nasional (NAPAs). NAPAs diterbitkan oleh semua Negara 
Yang Paling Kurang Berkembang (LDCs) yang merupakan anggota dari Konvensi 
Rangka Kerja PBB pada Perubahan Iklim. Laporan-laporan mengenai hal ini 
dapat ditemukan pada : http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_ 
countries_portal/submitted _napas/items/4585.php 

 Laporan-laporan dari panel iklim PBB (IPCC). Dapat ditemukan pada : 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.tm 

 Laporan dari lembaga lingkungan nasional dan dari UNDP, yang sering 
menerbitkan laporan yang mudah untuk dipahami mengenai perubahan iklim 
dalam konteks nasional. 

 wikiAdapt (www.wikiadapt.org) adalah media open source berbasis web dengan 
informasi yang berguna tentang adaptasi perubahan iklim untuk banyak negara. 

Sumber-sumber berikut memberikan informasi mengenai resiko bencana dan dampak-
dampaknya serta kebijakan pemerintah dan mekanisme untuk reduksi resiko bencana: 

 PreventionWeb (http://www.preventionweb.net) memiliki informasi mengenai 
resiko, kebijakan dan organisasi relevan yang bekerja pada reduksi resiko 
bencana untuk setiap negara. 

 Website UNISDR (Strategi Untuk Reduksi Bencana PBB) (www.unisdr.org) 
memiliki banyak informasi umum mengenai reduksi resiko bencana, dan daftar 
otoritas nasional yang bertanggung jawab. 

 Organisasi-organisasi pencegahan bencana nasional sering mempunyai website 
sendiri, tetapi ada sedikit koherensi berkaitan dengan struktur website dan 
organisasi yang bertanggung jawab itu sendiri diantara negara-negara. 

Tabel 2 dalam lampiran I membantu anda untuk mencatat hasil yang anda dapatkan 

Waktu yang dibutuhkan : 4-5 jam 

 

 

 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/%20items/2979.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/%20items/2979.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_%20countries_portal/submitted%20_napas/items/4585.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_%20countries_portal/submitted%20_napas/items/4585.php
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.tm
http://www.wikiadapt.org/
http://www.preventionweb.net/
http://www.unisdr.org/
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Modul 3: Resiko, Dampak dan Strategi untuk Menga-
tasinya 

Apabila modul 2 berkaitan dengan informasi ilmiah mengenai perubahan iklim dan resi-
ko bencana, maka modul ini membantu anda dalam mengumpulkan informasi pada 
iklim dan resiko bencana yang dirasakan dalam area geografi yang dianalisis. Lebih te-
patnya, anda akan mengetahui resiko-resiko yang paling penting, frekuensinya, intensi-
tas dan evolusi, dampak utamanya dan juga strategi untuk menghadapinya yang saat ini 
diaplikasikan oleh penduduk lokal (pria dan wanita) untuk mengatasi dampak-dampak 
negatif. Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan penduduk lo-
kal. 

Bagian A : Mengidentifikasi Bencana Alam 

Sebagai langkah pertama, tanyakan orang tentang tiga atau empat bencana alam yang 
paling penting. Diskusikan intensitas dan frekuensi masing-masing resiko. Tanyakan ke-
pada orang-orang bagaimana resiko-resiko ini berubah selama 20-30 tahun terakhir. 

Tidak ada perbedaan dibuat antara resiko yang berkaitan dengan perubahan iklim dan 
resiko lain, karena populasi lokal jarang mengetahui asal mula sebenarnya dari bencana-
bencana tersebut. Meskipun demikian, tetap penting untuk mengingatkan diri anda sen-
diri apakah resiko-resiko tersebut berkaitan dengan perubahan iklim atau tidak, per-
timbangkan hasil yang anda dapatkan dalam modul 2. Hal ini juga akan memberikan 
pandangan mendalam untuk anda mengenai evolusi dimasa yang akan datang dari resi-
ko yang terjadi sekarang. Disamping itu, pertimbangkan relevansi potensial antara resi-
ko-resiko. 

Catatan: Jangan keliru mengenai bencana alam dan dampak-dampaknya. Mengenai 
dampak akan dianalisis pada langkah selanjutnya. 

Bagian B : Dampak dari Bencana Alam 

Sebagai langkah kedua, dorong orang-orang untuk mengidentifikasikan dampak-
dampak yang paling penting dari resiko yang disebutkan diatas, juga khusus berdasar-
kan gender. Tidak lebih dari tiga dampak yang harus dicatat dari setiap bencana/resiko 
yang ada. Anda juga dapat mendiskusikan bagaimana dampak-dampak tersebut telah 
berkembang selama 20-30 tahun belakangan. 

Catatan: Jangan keliru mengenai dampak dengan resiko. Contoh-contoh untuk bencana 
alam termasuk kekeringan atau badai, dimana dampak dari hal-hal tersebut dapat me-
nyebabkan kerusakan pada tanaman dan menghancurkan pemukiman. Dampak spesifik 
gender bisa berupa sumber air yang menjadi kering dan oleh karena itu meningkatkan 
pekerjaan rumah tangga dan waktu yang dihabiskan dalam mendapatkan air bagi para 
wanita karena kemarau dan hujan yang jarang turun (resiko). 

Bagian C : Strategi Cara Mengatasi Pada Saat Ini 

Pada bagian ini, anda harus menanyakan orang yang melakukan diskusi tentang bagai-
mana mereka merespon dampak-dampak tersebut diatas. Pastikan bahwa pria dan wa-
nita dapat memberikan kontribusi untuk strategi menghadapi hal tersebut : ambil con-
toh yang disebutkan ditas, strategi spesifik gender untuk kelangkaan air mungkin bisa 
berupa praktek hemat air, misalnya, bercocok tanam dengan air hujan. Respon-respon 
ini adalah strategi yang digunakan pada saat ini. Maksimum dua strategi per dampak. 
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Diskusikan juga strategi cara mengatasi yang dapat bertahan dan efisien. Efektifitas 
mengacu pada potensi dari benar-banr mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh 
dampak bencana alam. Ketahanan mengharuskan anda untuk berpikir mengenai apakah 
strategi-strategi yang sudah ada melindungi populasi dalam jangka lama dari resiko 
yang sama, atau bahkan mungkin menyebabkan orang-orang lebih rentan pada resiko 
yang terjadi dimasa yang akan datang.  Ingat bahwa ketahanan dan efesiensi dapat ter-
gantung pada perspektif. Suatu strategi mungkin berhasil untuk satu kelompok sosial 
tapi mungkin merugikan buat kelompok lainnya. 

Disamping itu, anda juga perlu untuk memastikan bahwa orang-orang mengenali strate-
gi untuk mengatasi yang aktual bagi mereka, daripada mekanisme respon yang diha-
rapkan yang sebenarnya tidak bisa mereka upayakan. 

 

Hasil dari modul 3 dalam suatu lokakarya dengan pemilik proyek di Ethiopia (Photo: M.Keller). 

Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Informasi yang dibutuhkan untuk modul pada bagian ini harus dikumpulkan melalui 
konsultasi dengan populasi lokal. 

Tabel 3 dalam lampiran I membantu anda untuk mencatat informasi yang telah dikum-
pulkan. 

Waktu yang dibutuhkan : 1-2 jam 

Jika anda ingin memperdalam analisis resiko dan dampak, tiga latihan berikut dapat di-
rekomendasikan: 

 Pemetaan bencana: Para peserta lokakarya menggambar sebuah map dari desa 
mereka, mengindikasikan area-area yang beresiko mengalami bencana alam ter-
tentu. 

 Kalender musim: Para partisipan membuat kalender yang mengindikasikan peris-
tiwa-peristiwa penting pada tahun itu, khususnya periode tekanan disebabkan 
karena bencana alam. 

 Catatan waktu bencana yang telah terjadi/masa lalu: Para partisipan membuat sua-
tu daftar peristiwa-peristiwa penting dimasa lalu. 

Untuk perincian tentang media ini, lihat Lampiran III. Juga dapat dijumpai pada Buku 
Pedoman CARE Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA). 
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Modul 4 : Matapencaharian dan Kerentanan 

Modul ini berfokus pada mata pencaharian dari penduduk lokal. Pertama, sumber daya 
mata pencaharian yang paling penting diidentifikasi. Kedua, menganalisis kerentanan 
mereka terhadap bencana alam. Mengevaluasi pentingnya bagi mereka mengatasi 
bencana-bencana ini. Keempat, anda dapat membuat suatu daftar sumber mata 
pencaharian mereka yang relevan dalam konteks resiko iklim dan resiko bencana.  

Seperti modul sebelumnya, anda harus mengumpulkan informasi ini langsung melalui 
konsultasi dengan penduduk. 

Bagian A : Mengidentifikasi Sumber Mata Pencaharian 

Pada langkah pertama, sumber mata pencaharian dari penduduk lokal (pria dan wanita) 
diidentifikasikan. Anda diminta untuk mengkategorikan sumber-sumber tersebut me-
nurut klasifikasi berikut. Idealnya, setidaknya tiga sumber mata pencaharian dari setiap 
jenis akan diidentifikasi. 

 Sumber daya alam: pasokan sumber daya alam dimana orang-orang mengandal-
kannya untuk penghasilan, makanan, obat-obatan, perlindungan dll. Contohnya 
termasuk hutan, air, udara, tanah, dll. 

 Sumber daya fisik: infrastruktur dasar dan modal produktif untuk transportasi, 
bangunan, pengaturan air, energi dan komunikasi, dll. Contohnya termasuk jalan, 
pemukiman, tangki air, dll. 

 Sumber daya keuangan: Stok dan aliran uang yang diandalkan orang-orang. Con-
tohnya termasuk penghasilan dari penjualan produk pertanian, pembayaran, dll. 

 Sumber daya manusia: keahlian, pengetahuan, kapasitas dan kesehatan yang baik 
penting untuk mendapatkan mata pencaharian Contohnya termasuk : kesehatan, 
keahlian bertani dan kepemimpinan dan pengetahuan spesifik gender, misalnya, 
pengetahuan teknologi wanita dan bahan-bahan hayati1, dll 

 Sumber daya sosial: hubungan sosial dan institusi formal dan informasi yang 
penting untuk mendapatkan sasaran-sasaran yang bermanfaat untuk komunitas. 
Contohnya termasuk majelis lokal, gereja, dll. 

Bagian B : Pengaruh dari Bencana Alam pada Mata Pencaharian 

Kedua, sumber-sumber mata pencaharian berkaitan dengan dampak dari resiko iklim 
dan bencana. Dalam suatu matrik kerentanan, tuliskan semua sumber mata pencaharian 
yang diidentifikasi dari langkah sebelumnya pada sisi kiri dari tabel tersebut. Kedua, 
salin tiga atau empat bencana alam yang diidentifikasi pada Bagian A dari modul 3 ke 
barisan atas. 

Yang terakhir, isi matriks tersebut dengan angka, mengindikasikan jangkauan dari 
setiap bencana alam yang mempengaruhi secara negatif setiap sumber mata 
pencaharian. Pilih nilai dari 0 dan 3 untuk setiap hubungan. 0 artinya tidak memiliki 
efek, sementara 3 artinya memiliki pengaruh yang sangat kuat. Pastikan bahwa 

                                                        

1 APRODEV Brifing. Oktober 2009. Dorongan untuk Fleksibilitas IPR pada Perubahan Iklim dan Negosiasi 
Perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual Wanita. 
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kerentanan spesifik gender dianalisis selama evaluasi. Gambar dibawah menunjukkan 
bagaimana hasil-hasil dari matrik kerentanan yang dilakukan di Ethiopia. 

Bagian C : Pentingnya Mata Pencaharian untuk Strategi Mengatasi 

Pada bagian ketiga, anda mengidentifikasikan pentingnya sumber mata pencaharian 
untuk strategi-strategi mengatasi bencana (untuk wanita dan pria). Pertama, buat 
sebuah daftar strategi mengatasi yang diidentifikasikan pada bagian C dari modul 3. 
Kemudian catat untuk masing-masingnya, yang mana sumber mata pencaharian yang 
dituliskan pada Bagian A dari modul ini mutlak untuk eksekusinya. 

Bagian D : Sumber Mata Pencaharian 
Relevan dengan Resiko 

Berdasarkan pada hasil dari Bagian B dan 
C, anda sekarang dapat membuat suatu 
daftar dari sumber-sumber mata 
pencaharian tersebut yang relevan dengan 
konteks perubahan iklim dan resiko 
bencana. 

Pertama, pilih semua sumber mata 
pencaharian yang secara signifikan 
beresiko terhadap bencana alam. Anda 
dapat melakukan hal ini dengan memilih 
semua sumber mata pencaharian dengan 
setidaknya satu nilai dari 3 atau dua nilai 
dari 2 dalam matriks kerentanan. Kedua, 
tuliskan semua sumber mata pencaharian 
yang penting setidaknya satu strategi 
mengatasi, sebagaimana dituliskan pada 
bagian C. Terakhir, gabungkan kedua 
daftar tersebut. 

Matrik kerentanan disusun dalam sebuah lokakarya di Ethiopia (Photo : M.keller). 

 

Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Informasi yang dibutuhkan untuk modul pada bagian ini harus dikumpulkan melalui 
konsultasi dengan pemilik (wanita dan pria) 

Tabel 4,5 dan 6 dalam Lampiran I membantu anda untuk mencatat informasi yang telah 
dikumpulkan. 

Waktu yang dibutuhkan : 1-2 jam 

Untuk saran tambahan mengenai matriks kerentanan, baca Buku Pedoman CARE 
Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA). 
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Modul 5 : Proyek dan Kemampuan Adaptif 

Dalam modul ini, anda menganalisis dampak dari proyek yang difokuskan pada 
kerentanan populasi lokal terhadap bencana alam dan kapasitas adaptif mereka. Anda 
mengukur arah dari dampak dari setiap aktifitas proyek dari sumber mata pencaharian 
yang diidentifikasikan baik yang dipengaruhi secara signifikan oleh bencana alam atau 
yang penting untuk satu atau lebih strategi mengatasi (sebagaimana dianalisis dalam 
modul sebelumnya). 

Anda dapat melewati modul ini, jika dan hanya jika, anda tidak memantau aktifitas 
proyek spesifik yang ada atau yang direncanakan. 

Pertama, pertimbangkan aktifitas-aktifitas proyek utama yang diidentifikasikan dalam 
modul 1. Anda diminta untuk menyertakan sebuah deskripsi singkat dari setiap aktifitas. 
Kemudian, arah dari dampak dari setiap aktifitas pada masing-masing mata pencaharian 
yang diidentifikasi relevan pada konteks iklim dan bencana akan dievaluasi. Untuk 
setiap kaitan antara aktifitas dan suatu sumber, harus diindikasikan apakah dampak 
aktifitas tersebut adalah positif, negatif atau netral untuk sumber masing-masing. Juga 
direkomendasikan untuk menyertakan interpretasi dan komentar untuk setiap kaitan, 
untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana proyek memberikan dampak pada 
sumber mata pencaharian yang relevan. Dalam interpretasi ini, anda diminta untuk 
menjelaskan bagaimana kelompok sosial yang berbeda, khususnya menurut gender, 
yang dipengaruhi secara berbeda oleh aktifitas-aktifitas proyek. 

Revisi dari aktifitas proyek atau merancang proyek-proyek baru berdasarkan evaluasi 
ini akan dilanjutkan dalam modul 7 

 

Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Informasi yang dibutuhkan untuk modul pada bagian ini harus dikumpulkan melalui se-
buah pertemuan dengan koordinator proyek, atau sebagai alternatif melalui konsultasi 
dengan penduduk lokal (untuk pria dan wanita). Hal ini akan tergantung pada waktu 
dan kompleksitas dari aktifitas. 

Tabel 7 dalam Lampiran I membantu anda untuk mencatat hasil yang didapatkan. 

Waktu yang dibutuhkan : 2 jam 
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Modul 6 : Proyek dan Mitigasi 

Tujuan dari modul ini adalah untuk mengidentifikasikan dampak-dampak utama dari 
proyek tingkat komunitas yang ada atau yang direncanakan pada perubahan iklim. Ana-
lisisnya adalah terbuka, dan akan membantu pendukung dan manager proyek untuk 
menjadi lebih menyadari dampak positif dan negatif dari proyek-proyek mereka ter-
hadap emisi gas rumah kaca. Hal ini sebaliknya bisa mempermudah perbaikan-
perbaikan dalam proyek yang berkaitan dengan efeknya pada perubahan iklim. 

Analisis disertai suatu daftar sumber emisi potensial dan kadar karbon. Para pengguna 
akan mengestimasikan cara proyek mereka atau zona geografi mempengaruhi sumber-
sumber dan kadar ini. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan makna dari dampak 
total perubahan iklim. Meskipun begitu, tidak ada pengukuran pasti dari emisi gas 
rumah kaca dilakukan. Disamping itu, mungkin perlu untuk mendapatkan informasi 
lebih lanjut mengenai sumber atau kadar spesifik, seperti hutan dan pertanian. 

Untuk setiap sumber atau kadar potensial yang dituliskan dibawah, harus diperhatikan 
secara singkat bagaimana proyek mempengaruhi hal-hal tersebut, dan apakah 
bersamaan dengan itu dampak proyek pada emisi adalah positif (misalnya mengurangi 
emisi atau memperbaiki kadar), negatif (meningkatkan emisis atau menurunkan kadar 
karbon), atau netral. Aktifitas yang sama dapat mempengaruhi emisi-emisi dalam 
berbagai cara, termasuk efek-efek berlawanan. Dampak keseluruhan selalu bergantung 
pada sirkumstansi lokal. 

Jika anda meneliti sebuah proyek, cobalah melakukan analisis yang sama hanya dengan 
mengindikasikan sumber-sumber dan kadar potensial mayor dalam area yang anda 
analisis. 

Harus diingat bahwa beberapa efek negatif pada perubahan iklim mungkin berkaitan 
dengan aktifitas-aktifitas yang mutlak untuk pemerintahan lokal. Karena itu, harus 
selalau memperhatikan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Penggunaan Energi 

Pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan emisi karbondioksida (CO2), yang secara 
global merupakan gas rumah kaca yang diinduksi mansuai. Suatu proyek atau suatu 
wilayah dapat mempengarhi sumber-sumber emisi ini dalam cara-cara berikut: 

 Penggunaan kendaraan : Emisi tergantung pada seberapa banyak kendaraan yang 
diguakan, dan seberapa efisien bahan bakarnya. 

 Penggunaan listrik : Emisi tergantung pada berapa banyak listrik digunakan, dan 
berasal dari mana, apakah berasal dari sumber tenaga yang dapat diperbaharui 
seperti hidro, angin, atau tenaga mata hari, atau dari sumber-sumber yang 
menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti gardu termal atau generator. 

 Penggunaan energi didalam bangunan : Sumber-sumber potensial termasuk 
pemanas dan kompor memasak. Emisi tergantung pada berapa banyak energi 
digunakan dalam bangunan dan apakah bahan bakar dapat diperbaharui atau 
tidak. 
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Pertanian 

Pertanian dapat mempengaruhi perubahan iklim melalui sejumlah gas rumah kaca, 
termasuk karbondioksida (CO2), nitrooksida dan methan. Sumber-sumber emisi atau 
kadar karbon potensial berikut harus dipertimbangkan: 

 Penggunaan tanah : Tanah mempunyai satu fungsi penting sebagai wadah karbon, 
yang dengan ini tanah-tanah yang didegradasi dapat menangkap karbon yang 
lebih sedikit. Aktifitas-aktifitas yang menyebabkan erosi tanah, drainase, 
salinisasi, asidifikasi, perusakan bahan organik dan kultivasi besar-besaran 
cenderung mempunyai efek yang negatif pada perubahan iklim, sementara yang 
memicu revegetasi, penggunaan pupuk organik, membiarkan residu tanaman 
dilahan, meningkatkan pelindung tanah dan sistem irigasi yang cerdas dapat 
diharapkan mampu meningkatkan penangkapan karbon pada tanah. 

 Penggunaan biomassa : Membakar biomassa pada lahan memberikan kontribusi 
pada perubahan iklim, sementara jika digunakan sebagai sumber energi yang 
menggantikan bahan bakar fosil, maka bisa mempunyai efek yang positif. 

 Penggunaan pupuk : Pupuk sintesis menyebabkan emisi gas rumah kaca tertentu 
selama proses produksi dan ketika diaplikasikan dengan kuantitas yang besar 
pada tanah. Menggantikannya dengan pupuk organik cenderung dapat mengu-
rangi emisi. 

 Kultivasi air dalam, sebagai contoh dengan beras, dapat menyebabkan emisi gas 
rumah kaca, khususnya metan. 

Hewan Ternak 

Memelihara hewan ternak dapat menyebabkan emisi penting dari metan dan nitrat 
oksida: 

 Hewan ternak sendiri dapat menimbulkan emisi metan yang penting disebabkan 
karena fermentasi enterik dariu ruminan (hewan pemamahbiak). Jumlah total 
dari emisi tergantung pada spesies dan jumlah hewan serta praktek nutrisi. 

 Penggunaan pupuk: Pupuk hewan ternak menghasilkan emisi gas rumah kaca, 
terutama nitrat oksida. Meskipun demikian, bisa digunakan sebagai pupuk. Oleh 
karena itu dapat menghindari emisi dari menghasilkan dan mengaplikasikan 
pupuk sintetik.  

 Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, pertimbangkan kerusakan-
kerusakan yang dapat disebabkan oleh hewan ternak pada tanah, dan deforestasi 
yang dapat disebabkannya jika hutan ditebang atau dibakar untuk digunakan se-
bagai tempat pengembalaan. 

Hutan 

Sama dengan tanah, hutan menampung karbon dioksida. Sisi berlawanannya adalah 
bahwa pengrusakan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca dalam athmosfir. 
Proyek-proyek atau suatu wilayah dapat mempengaruhi dampak perubahan iklim pada 
hutan dengan cara-cara berikut; 

 Area hutan dan ukuran dan jenis pohon, yang bisa berdampak melalui deforestasi, 
reboisasi dan penghijauan, yang sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan lahan, 
kayu, dll. Ingat bahwa hutan yang buruk juga bisa menjadi sumber emisi gas 
rumah kaca. 
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 Praktek-praktek hutan-agro dapat menimbulkan penggunaan lahan pertanian 
tanpa menggunduli suatu area. Meskipun demikian, hal ini tergantung pada jenis 
hutannya. 

Limbah /Sampah 

Limbah bisa menyebabkan emisi melalui proses produksi pengemasan dan bagian-
bagian lain yang tidak digunakan, pembakarannya, dan juga proses pembusukan. Emisi 
dari limbah tergantung pada faktor-faktor berikut: 

 Kuantitas limbah, pertimbangkan untuk mendaur ulang dan jumlah konsumsi dari 
produk dengan banyak kemasan. 

 Jenis limbah, pertimbangkan bahwa bahan plastik dan bahan sintetis lainnya 
mempengaruhi emisi secara negatif, sementara limbah yang mengandung bio-
massa dapat digunakan pada produksi pupuk organik (pembuatan kompos: lihat 
bahasan selanjutnya). 

 Penggunaan limbah, pertimbangkan penggunaan yang menguntungkan dari seba-
gian produk limbah sebagai pupuk, dan pertimbangan efek-efek negatif dari 
pembakaran sampah. 

Bandingkan hasil dari modul ini dengan struktur umum sumber-sumber emisi dan ka-
dar karbon yang dituliskan dalam modul 2 dapat meningkatkan pemahaman anda 
mengenai bagaimana area proyek mempengaruhi perubahan iklim, dan juga bagaimana 
proyek-proyek anda memberikan kontribusi atau tidak untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca dalam konteks nasional. 

 

Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Informasi yang dibutuhkan untuk modul pada bagian ini harus dikumpulkan melalui se-
buah pertemuan dengan koordinator proyek, atau sebagai alternatif anda dapat me-
lakukan analisis ini sendiri. Meskipun demikian, suatu pertemuan dengan para koordi-
nator proyek bermanfaat untuk menicptakan dengan cepat kesadaran diantara mereka 
berkaitan dengan dampak dari proyek mereka pada sumber gas rumah kaca dan kadar 
karbon 

Anda mungkin memerlukan lebih banyak informasi mengenai dasar-dasar perubahan 
iklim. Sumber-sumber berikut ini bisa membantu: 

 Pada website Lembaga Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (U.S. EPA) an-
da dapat menemukan informasi mengenai sumber-sumber dan kadar gas rumah 
kaca yang berbeda; (http://www.epa.gov/climatechage/emission/index.html) 

 Pada Wikipedia, satu halaman mengenai gas rumah kaca juga mencantumkan 
sumber-sumber dan kadar yang relevan (http://en.wikipedia.org/wiki/ Green-
house_gas) 

 Sebuah dokumen yang diberikan kepada PBB oleh Organisasi Makanan dan Per-
tanian (FAO) yang menjelaskan potensi-potensi mitigasi dalam pertanian 
(http://unfcc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf)  

Untuk mencatat hasil yang ada peroleh, gunakan tabel 8 yang ada dalam Lampiran I 

Waktu yang dibutuhkan : 2 jam 

http://www.epa.gov/climatechage/emission/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Greenhouse_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/%20Greenhouse_gas
http://unfcc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf
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 Modul 7 : Revisi Proyek 

Berdasarkan pada modul 5 dan 6, bagian akhir dari media ini akan memungkinkan anda 
untuk membuat revisi atau aktifitas baru, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas-
kapasitas adaptif pada perubahan iklim dan untuk mencegah resiko bencana, dan 
mungkin memperbaiki dampak aktifitas anda pada sumber gas rumah kaca dan juga ka-
dar karbon. 

Tergantung pada keputusan anda sendiri sejauh mana anda mengikuti langkah-langkah 
dari modul ini, sebagian dari langkah 1 dan 2 sebagaimana dideskripsikan dibawah. Da-
lam setiap hal, anda harus memastikan bahwa anda membahas alasan-alasan utama un-
tuk analisis dalam modul ini, yaitu memastikan bahwa aktifitas yang baru atau yang di-
revisi memperkuat kapasitas adaptif, yang bermanfaat untuk reduksi emisi gas rumah 
kaca atau menghilangkannya, dan juga dapat bertahan dan dapat dilaksanakan. 

Siklus revisi proyek yang digambarkan dibawah membantu anda untuk melakukan ana-
lisis dalam modul ini. Pada Bagian A, anda mengindentifikasi area-area dengan kebu-
tuhan terbesar untuk tindakan, berdasarkan pada analisis-analisis dalam modul 4,5 dan 
6. Pada Bagian B, anda menyarankan revisi atau aktifitas-aktifitas baru berdasarkan pa-
da area-area ini. Selanjutnya, anda mengambil yang telah direvisi atau aktifitas baru me-
lalui suatu analisis dari dampak-dampaknya pada kapasitas adaptif dan sumber emisi 
dan kadar karbon : Bagian C dan D pada prinsipnya berkaitan dengan modul 5 dan 6 
dari media ini. Kemudian dalam Bagian E, anda juga mempertimbangkan kerentanan 
aktifitas yang telah direvisi atau yang baru pada bencana alam yang diidentifikasi dalam 
modul 2 dan 3, dan pada bagian akhir ini anda akan mempertimbangkan koherensinya, 
kemungkinan untuk dapat dilaksanakan, dan ketahanannya. Hasil dari Bagian C hingga F 
akan memberikan anda lebih banyak petunjuk untuk suatu revisi yang diperbaharui pa-
da aktifitas-aktifitas proyek anda. Anda bisa melakukan revisi proyek sebanyak mungkin 
yang anda anggap perlu. Dalam akhir modul ini, 6 langkah tersebut dijelaskan secara 
terperinci.  

 
Siklus revisi proyek 
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Bagian A: Menyarankan Revisi-revisi Proyek 

Pada langkah pertama ini, anda akan mengidentifikasi area-area dimana ada kebutuhan 
untuk tindakan berkaitan dengan kapasitas adaptif, atau berkaitan dengan dampak 
proyek terhadap emisi gas rumah kaca, berdasarkan pada hasil analisis anda dalam 
modul 4, 5 dan 6. Idenya adalah datang dengan satu daftar objek yang membutuhkan 
revisi atau aktifitas baru. Anda harus mempertimbangkan kerentanan yang berbeda dari 
kelompok-kelompok yang berbeda, khususnya kerentanan yang lebih tinggi pada 
wanita. 

Contoh-contoh berkaitan dengan kapasitas adaptif adalah : kebutuhan untuk mengu-
rangi kerentanan dari jalan yang banjir; kebutuhan untuk diversifikasi lebih lanjut dari 
sumber pendapatan finansial, dll. 

Contoh-contoh berkaitan dengan emisi gas rumah kaca ; Mengurangi dampak negatif 
dari hewan ternak pada tanah; meningkatkan perlindungan hutan dalam area 
proyek,dll. 

Berkaitan dengan dampak-dampak pada perubahan iklim, harus diingat bahwa bebera-
pa efek negatif mungkin berkaitan dengan aktifitas-aktifitas yang esensial untuk 
perkembangan lokal. Oleh karena itu, harus selalu mempertimbangkan aspek sosial, 
ekonomi dan lingkungan. 

Bagian B : Revisi Aktifitas atau Aktifitas Baru 

Pada bagian ini, anda membuat revisi atau aktifitas baru, misalnya, program konkrit dari 
aktifitas-aktifitas yang menjadi satu proposal proyek. Dalam putaran pertama dari siklus 
revisi proyek, analisis berdasarkan pada saran-saran yang dibuat pada langkah 
sebelumnya. Dalam putaran berikutnya, revisi dari aktifitas yang sudah ada dan 
rancangan proyek baru akan berdasarkan pada analisis dari Bagian C hingga F dari 
siklus revisi proyek tersebut. 

Bagian C : Dampak pada Kapasitas Adaptif 

Pada langkah ini, aktifitas yang telah di revisi atau aktifitas baru sebagaimana disusun 
dalam langkah sebelumnya akan dianalisis menurut dampaknya pada sumber mata 
pencaharian yang relevan, untuk memastikan proyek tersebut memberikan kontribusi 
pada peningkatan kapasitas adaptif. Evaluasi ini berkesesuaian dengan modul 5 dari 
media ini. Penting untuk melakukan langkah ini, karena perbaikan yang dimaksudkan 
dari kapasitas adaptif tertentu atau sumber gas rumah kaca atau kadar karbon mungkin 
memberikan efek secara negatif pada sumber-sumber mata pencaharian lain yang 
penting untuk adaptasi. 

Bagian D : Dampak pada Sumber Emisi dan Kadar Karbon 

Langkah keempat dari siklus revisi proyek ini mencakup evaluasi dampak aktifitas yang 
direvisi atau yang baru pada sumber emisi gas rumah kaca dan kadar karbon potensial, 
dan berkesesuaian dengan analisis yang dilakukan dalam modul 6 dari media ini. 
Penting untuk membahas revisi atau aktifitas baru pada evaluasi ini, untuk 
mengidentifikasi dan barangkali dapat menghindari dampak-dampak negatif yang tidak 
diharapkan terhadap iklim global. 

Bagian E : Kerentanan terhadap Bencana Alam 

Pada langkah ini, revisi yang diajukan atau aktifitas baru harus dievaluasi dengan suatu 
bahasan pada kerentanannya terhadap iklim saat ini dan dimasa yang akan datang dan 
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bencana alam yang diidentifikasi dalam modul 2 dan 3. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan aktifitas baru tersebut tidak dengan sendirinya diancam dengan keras oleh 
bahaya-bahaya ini. 

Bagian F : Koherensi, Fisibilitas dan Ketahanan 

Bagian akhir dari siklus revisi proyek ini membahas koherensi, fisibilitas dan ketahanan 
dari perubahan-perubahan yang diajukan. Secara khusus, pertanyaan-pertanyaan beri-
kut harus dihadapi: 

 Apakah aktifitas yang direvisi atau aktifitas yang baru konsisten dengan prioritas 
lokal? 

 Apakah ada kapasitas lokal yang akan direncanakan, diimplementasikan, dimoni-
tor dan pada prinsipnya mengambil tanggung jawab untuk membantu memasti-
kan kerentanan dari penyesuaian proyek yang diajukan? 

 Apakah wanita dan pria dapat berpartisipasi dengan level yang sama misalnya 
dalam pembuatan keputusan, implementasi proyek dan hasilnya? 

 Apakah sumber finansial yang memadai untuk mengimplementasikan 
penyesuaian proyek yang diajukan tersedia? 

 Apakah ada kesadaran dan dukungan politik—pada semua level—dari 
penyesuaian proyek yang diajukan? 

 Apakah ada institusi lokal/regional/nasional (Organisasi berbasis komunitas: 
NGOs, sekolah/universitas, departemen pemerintah, dll) yang dapat memberikan 
dukungan teknis dan sosial dalam mengimplementasikan penyesuaian yang di-
ajukan? 

Berdasarkan pada evaluasi dari aktifitas yang direvisi dan aktifitas yang baru yang dil-
akukan pada langkah C hingga F, anda sekarang dapat menyesuaikannya dengan kemba-
li lagi kelangkah B. Dari sana, anda dapat masuk kedalam siklus revisi proyek sebanyak 
mungkin yang anda anggap perlu. Setelah anda menyelesaikan semua langkah-langkah 
yang berbeda dari siklus tersebut, anda akan mempunyai sejumlah saran untuk aktifitas 
revisi atau yang baru, yang akan memperkuat kapasitas adaptif lokal dan mungkin juga 
memperbaiki kontribusi proyek anda untuk melindungi iklim global. 

 

 Sumber-sumber daya yang direkomendasikan untuk modul ini 

Langkah-langkah yang pertama dari modul ini harus didiskusikan dalam suatu per-
temuan dengan koordinator proyek. Anda juga dapat berkonsultasi kembali dengan 
penduduk lokal, untuk meningkatan partisipasi dan rasa memiliki. Silahkan 
pertimbangkan tip-tips fasilitasi pada konsultasi pemilik dalam lampiran II dalam kasus 
ini. Disamping itu, jika anda tidak melakukan hal tersebut, pastikan hasil dari konsultasi 
yang dilakukan untuk modul 3 hingga 5 masuk kedalam analisis dalam modul ini. 

Tabel 9,10,11 dan 12 yang diberikan dalam Lampiran I dapat membantu anda untuk 
mengumpulkan hasil untuk Bagian A, B, E dan F. Bagian D dan E berkesesuaian dengan 
modul 5 dan 6 dan anda dapat menggunakan tabel-tabel yang diberikan untuk modul 
ini. 

Waktu yang dibutuhkan: Tergantung pada jangkauan penelitian, modul ini bisa 
menghabiskan beberapa hari untuk pelaksanaannya. 
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Lampiran I : Tabel-Tabel 

Tabel 1 : Proyek dan Konteksnya (Modul 1) 

Nama/judul proyek :  
 
 
 
Lokasi geografis : 
 
 
 
 
 
 
  
Lembaga-lembaga yang terlibat : 
 
 
 
 
 
 
Deskripsi aktifitas proyek : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskripsi konteks proyek : 
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Tabel 2 : Perubahan Iklim dan Resiko Bencana (Modul 2) 

Resiko iklim dalam area geografi saat ini dan masa yang akan datang: 
 
 
 
 
 
Resiko bencana dalam area geografi saat ini dan masa yang akan datang: 
 
 
 
 
 
Dampak yang paling penting dari resiko-resiko ini terhadap kehidupan orang-orang 
(wanita/pria): 
 
 
 
 
 
Sumber an kadar yang paling penting dari gas rumah kaca dinegara tersebut: 
 
 
 
 
 
Kebijakan berkaitan dengan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca / kadar 
dinegara tersebut: 
 
 
 
 
 
 
Kebijakan dan struktur berkaitan dengan reduksi resiko bencana dinegara tersebut: 
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Tabel 3: Resiko, Dampak dan Strategi untuk Mengatasi (Modul 3) 

Bagian A Bagian B Bagian C 

Resiko Intensitas, 
frekwensi 
dan evolusi 
resiko 

Dampak 
(w=wanita/
m= pria) 

Intensitas 
dan evolusi 
dari 
dampak 

Strategi un-
tuk menga-
tasi (w= 
wanita/m= 
pria) 

Efikasi dan 
ketahanan 
dari strate-
gi-strategi 

Resiko 1 Catatan pada 
resiko 1 

Dampak 1 Catatan pada 
dampak 1 

Strategi un-
tuk dampak 
1 

Catatan pada 
strategi un-
tuk dampak 
1 

 Dampak 2 Catatan pada 
dampak 2 

Strategi un-
tuk dampak 
2 

Catatan pada 
strategi un-
tuk dampak 
2 

 Dampak 3 Catatan pada 
dampak 3 

Strategi un-
tuk dampak 
3 

Catatan pada 
strategi un-
tuk dampak 
3 

Resiko 2 Catatan pada 
resiko 2 

Dampak 4 Catatan pada 
dampak 4 

Strategi un-
tuk dampak 
4 

Catatan pada 
strategi un-
tuk dampak 
4 

 Dampak 5    

 Dampak 6    

Resiko 3 Catatan pada 
resiko 3 

Dampak 7    

 Dampak 8    

 Dampak 9    

Tambahkan baris lagi jika risiko lebih banyak diidentifikasi. 
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Tabel 4 : Matriks Kerentanan (Modul 4, Bagian A dan B) 

Bagian A Bagian B 

Sumber Mata Pencahari-
an 

Resiko 1 
(salin dari 
tabel 3): 

Resiko 2 (salin dari 
tabel 3): 

Resiko 3 (salin dari 
tabel 3): 

 Resiko 1 Resiko 2 Resiko 3 

Sumber daya alam    

Sumber daya alam 1 Dampak dari 
resiko 1 pada 
sumber daya 
alam 1 

Dampak dari resiko 2 
pada sumber daya 
alam 1 

Dampak dari resiko 3 
pada sumber daya 
alam 1 

Sumber daya alam 2 Dampak dari 
resiko 1 pada 
sumber daya 
alam 2 

Dampak dari resiko 2 
pada sumber daya 
alam 2 

Dampak dari resiko 3 
pada sumber daya 
alam 2 

Sumber daya alam 3    

Sumber daya fisik    

Sumber daya fisik 1    

Sumber daya fisik 2    

Sumber daya fisik 3    

Sumber daya keuangan    

Sumber daya keuangan 1    

Sumber daya keuangan 2    

Sumber daya keuangan 3    

Sumber daya manusia    

Sumber daya manusia 1    

Sumber daya manusia 2    

Sumber daya manusia 3    

Sumber daya sosial    

Sumber daya sosial 1    

Sumber daya sosial 2    

Sumber daya sosial 3    
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Tabel 5 : Sumber Mata Pencaharian penting untuk Strategi Mengatasi (Modul 4, 
Bagian C) 

Strategi mengatasi (salin dari 
tabel 3) (w=wanita/m = pria) 

Tuliskan semua sumber mata pencaharian yang dibu-
tuhkan untuk strategi (pilih dari tabel 4) 
(w=wanita/m = pria) 

Strategi 1  
 

Strategi 2  
 

Strategi 3  
 

Strategi 4  
 

Strategi 5  
 

Strategi 6  
 

Strategi 7  
 

Strategi 8  
 

Strategi 9  
 

 

Tabel 6 : Sumber Mata Pencaharian yang Relevan dalam Konteks Perubahan Iklim 
dan Resiko Bencana (Modul 4, Bagian D) 

Tuliskan semua sumber-sumber kedalam daftar ini yang merupakan: 

 Sangat rentan terhadap bencana alam (berarti setidaknya satu nilai dari 3 atau 
dua nilai dari 2 dalam tabel 4, dan/atau 

 Penting untuk strategi mengatasi (setidaknya disebutkan sekali dalam tabel 5) 

Sumber daya alam 
Sumber relevan 1 
Sumber relevan 2 
 

Sumber daya fisik 
 
 
 

Sumber finansial 
 
 
 

Sumber daya manusia 
 
 
 

Sumber daya sosial 
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Tabel 7 : Proyek dan Kapasitas Adaptif (Modul 5) 

Isi tabel contoh berikut secara terpisah untuk setiap aktifitas proyek. 

Aktifitas proyek (diambil dari deskripsi proyek dalam modul 1): 

 
 
 
 
 
Deskripsi aktifitas : 

 
 
 
 
 

 

Sumber mata pencaharian yang relevan dalam konteks 
resiko iklim dan resiko bencana (salin dari tabel 6) 

Dampak dari aktifitas 
proyek 

Positif Negatif Netral 
    
    
    
    
    
    

 

Interpretasi dampak aktifitas pada sumber mata pencaharian yang relevan dalam 
konteks resiko iklim dan bencana : 
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Tabel 8 : Proyek dan Mitigasi (Modul 6) 

Deskripsikan untuk setiap sumber emisi atau kadar karbon potensial bagaimana proyek 
tersebut atau zona proyek mempengaruhinya, dan dampak apa yang dengan demikian 
ada pada perubahan iklim 

Aktifitas 
Deskripsikan dampak proyek 

anda 
Arah dari dampak 

+ - Netral 
Energi     
Kendaraan  

 
   

Listrik  
 

   

Bangunan  
 

   

Pertanian     
Tanah  

 
   

Biomassa  
 

   

Pupuk  
 

   

Pertanian air dalam  
 

   

Hewan Ternak     
Hewan  

 
   

Pupuk  
 

   

Penggunaan lahan  
 

   

Hutan     
Ukuran  

 
   

Hutan-agro  
 

   

Limbah     
Kuantitas  

 
   

Jenis  
 

   

Penggunaan  
 

   

Setelah mengisi tabel ini, diskusikan dampak keseluruhan (bahkan jika tidak ada ukuran 
kuantitatif) dari proyek atau zona proyek anda pada perubahan iklim, dan juga pada ba-
gian mana dari dampak ini yang bisa diperbaiki. 
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Tabel 9 : Menyarankan Aktifitas Revisi Atau Aktifitas Baru (Modul 7, Bagian A) 

Area-area yang membutuhkan revisi untuk memperkuat ka-
pasitas adaptif 

Sumber mata pencaharian 
yang terkait 

  

  

  

  

  

  

Area-area yang membutuhkan revisi untuk memperbaiki 
dampak pada sumber gas rumah kaca dan timbunan karbon 

sumber emisi atau 
timbunan karbon terkait 
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Tabel 10 : Aktifitas yang Direvisi atau aktifitas baru (Modul 7, Bagian B) 

Isi tabel 10 secara terpisah untuk setiap aktifitas yang direvisi atau yang baru 

Aktifitas proyek yang direvisi atau yang baru: 

 
 
Deskripsi dari aktifitas proyek yang direvisi atau yang baru: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 11: Kerentanan terhadap Bencana Alam (Modul 7, Bagian E) 

Add the titles of revised or new activities in the column on the left. Transfer climate risks 
from table 3, and add further local climate and disaster risks identified in the literature 
review as noted in table 2. Indicate in the 6 middle columns whether a risk severely im-
pacts an activity, and explain how in the remarks column. 

Aktifitas 
proyek 

yang 
direvisi 

atau yang 
baru 

Resiko (salin dari tabel 3) Resiko lain (salin dari tabel 2) Deskripsi 
 

 
 
 

Resiko 
1 

Resiko 
2 

Resiko 
3 

Resiko 
lanjutan 

1 

Resiko 
lanjutan 

2 

Resiko 
lanjutan 

3 
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Tabel 12 : Koherensi, Fisibilitas dan Ketahanan (Modul 7, Bagian F) 

Isi tabel 12 untuk semua aktifitas atau setiap aktifitas yang direvisi atau aktifitas baru 
secara terpisah 

Apakah aktifitas yang direvisi atau aktifitas yang baru konsisten dengan prioritas lo-
kal? 

 

 

Apakah ada kapasitas lokal yang akan direncanakan, diimplementasikan, dimonitor 
dan pada prinsipnya mengambil tanggung jawab untuk membantu memastikan keren-
tanan dari penyesuaian proyek yang diajukan? 

 

 

Apakah wanita dan pria dapat berpartisipasi dengan level yang sama misalnya dalam 
pembuatan keputusan, implementasi proyek dan hasilnya? 

 

 

Apakah sumber finansial yang memadai untuk mengimplementasikan penyesuaian 
proyek yang diajukan tersedia? 

 

 

 

Apakah ada kesadaran dan dukungan politik—pada semua level—dari penyesuaian 
proyek yang diajukan? 

 

 

Apakah ada institusi lokal/regional/nasional (Organisasi berbasis komunitas : NGOs, 
sekolah/universitas, departemen pemerintah, dll) yang dapat memberikan dukungan 
teknis dan sosial dalam mengimplementasikan penyesuaian yang diajukan? 
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Lampiran II : Tip-tip untuk Pekerjaan Lapangan 

Bagian ini berisi beberapa tips praktek untuk konsultasi dengan penduduk, metode 
analisis utama yang digunakan dalam media ini. Tips-tips ini berasal dari pengalaman 
yang dibuat dengan aplikasi edisi sebelumnya dari media ini dan juga dari media 
CRiSTAL dan buku pedoman CARE Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA). 
Anda dapat membaca yang terkahir untuk tips fasilitasi lanjutan yang lebih banyak. 

Sebelum konsultasi 

 Rencanakan lokakarya dengan seksama 
 Putuskan dengan siapa anda berkonsultasi dengan pandangan untuk mendapat-

kan perspektif dari kelompok sosial yang berbeda (jenis kelamin, usia, profesi, 
mata pencaharian) dan konflik-konflik potensial diantara kelompok tertentu. 
Melakukan sejumlah konsultasi yang berbeda memungkinkan pengguna untuk 
mengapresiasi jangkauan yang luas atau perspektif, prioritas dan kebutuhan da-
lam suatu komunitas proyek. 

 Menentukan jangkauan geografis dari analisis anda, dan pastikan orang-orang 
dari lokasi yang berbeda dalam area dikonsultasikan. 

 Pertimbangkan bahwa orang-orang yang dikonsultasi mungkin buta huruf, yang 
berarti anda harus mempersiapkan latihan tersebut bersamaan. Para partisipan 
juga mungkin berbicara bahasa yang anda tidak ketahui. Dalam hal ini, anda 
memerlukan seorang penerjemah, yang mungkin bagaimanapun mengubah hasil, 
khususnya jika ia tidak perduli dalam analisis tersebut. 

 Rencanakan waktu yang cukup untuk konsultasi. Terburu-buru adalah negatif 
karena pendapat orang-orang mungkin terputar balik, dan karena proses 
pembelajaran mereka sendiri adalah manfaat lain yang penting dari analisis ini, 
yang mungkin membutuhkan waktu. Pengalaman dengan edisi sebelumnya dari 
media ini menunjukkan bahwa sekitar 6 jam mungkin diperlukan untuk semua 
latihan direkomendasikan secara eksplisit untuk konsultasi dengan para 
penduduk. 

 Pertimbangkan juga bahwa anda menggunakan waktu yang berharga dari para 
peserta. Secara keseluruhan, anda perlu membuat keseimbangan yang baik 
antara manfaat dari partisipasi dan waktu. 

 Pastikan tim konsultasi termasuk pria dan wanita, khususnya ketika bekerja 
dengan kelompok wanita 

 Anda mungkin memerlukan material berikut untuk lokakarya: Dinding yang 
besar, kertas berwarna, isolasi, pulpen/spidol, kemungkinan menggambar 
dilantai dengan menggunakan tongkat atau membuat sketsa dengan baru, 
lembaran kertas besar/flipchart, kamera, buku catatan dan juga makan 
siang/makanan ringan/minuman. 

Selama konsultasi 

 Pastikan pertanyaan yang ditanyakan dipahami dengan baik oleh peserta. Be-
berapa konsep mungkin sulit untuk dimengerti oleh mereka. 

 Coba berikan satu keseimbangan yang baik antara memastikan kebenaran, 
kritikan yang diperlukan dan mengikuti jadwal pada satu sisi, tanpa 
mempengaruhi hasil dari analisis terlalu banyak pada sisi yang lainnya. 
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 Pastikan bahwa kontribusi wanita dan pria dipertimbangkan dan dimonitor 
secara sistematis dan konsisten dari analisis kerentanan hingga strategi untuk 
mengatasi dan realisasi atau revisi dari sebuah proyek. 

 Jangan menimbulkan ekspekstasi yang salah dengan analisis. Beritahu peserta 
sebenarnya apa yang anda lakukan dan mengapa anda melakukan hal tersebut. 
Berterima kasih atas waktu dan usaha mereka yang berharga. 

 Minta izin untuk mengambil photo 
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Lampiran III: Media Lanjutan untuk Modul 3 

Pemetaan Bencana 

Latihan ini akan memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
baik dan umum dari komunitas mereka dan dimana resiko yang penting kemungkinan 
besar akan terjadi. Para peserta menggambar sebuah peta dari komunitas mereka dan 
lokasi dari dampak bencana yang penting. Disamping itu, pemetaan seperti demikian 
akan mempermudah perencanaan reduksi resiko bencana. 

 

Peta bencana yang digambar oleh peserta di Ethiopia (foto : M.Keller) 

Setelah menjelaskan motivasi untuk latihan ini kepada para partisipan, minta mereka 
untuk menggambar sebuah tanda pengenal tempat dari komunitas mereka dibagian 
tengah, kemudian batas-batas, selanjutnya infrastruktur yang relevan seperti desa, 
bangunan komunitas, jalan dan aliran air, lingkungan alam termasuk hutan, padang 
rumput, pertanian, dan air. Akhirnya, mereka harus mengindikasikan dimana bencana 
alam yang paling penting (dan kemungkinan resiko-resiko lain) terjadi. Bencana-
bencana yang tidak memiliki lokasi yang spesifik harus dituliskan pada bagian samping. 

Setelah membuat peta, diskusikan bagaimana resiko-resiko tersebut berkembang 
selama tahun-tahun belakangan dan siapa yang paling terpengaruh oleh hal tersebut. 

Buku Pedoman CARE Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) berisi lebih 
banyak saran mengenai pemetaan bencana. 
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Kalender Musim 

Kalender musim membantu anda untuk memperbaiki pemahaman dari masa periode 
tekanan, bencana, penyakit, kelaparan, hutang dan kerentanan. Hal ini memperbaiki 
pemahaman anda mengenai dinamika kerentanan, dan langkah-langkah yang tepat 
untuk meningkatkan kapasitas adaptif. 

 

Kalender musim dibuat peserta di Ethiopia (foto: M.Keller) 

Mulai latihan dengan membuat bulan-bulan pada bagian atas. Ingat bahwa beberapa 
kebudayaan mungkin memiliki bulan-bulan lain daripada kita. Kemudian minta orang-
orang untuk membuat perisitiwa kunci pada tahun tersebut, termasuk musim menanam 
dan musim panen, cuti penting, variabel iklim, dan periode tekanan (bencana, ketidak-
amanan makanan, kekurangan air, penyakit). Setelah menuliskan peristiwa-peristiwa 
ini, perhatikan pada bulan apa terjadinya. 

Pada diskusi selanjutnya, perbedaan-perbedaan dalam waktu dibandingkan ke masa 
lalu bisa dipersoalkan (atau bahkan dicatat dalam kalender). Diskusikan juga frekwensi 
dan intensitas dari bencana-bencana yang berbeda. 

Buku Pedoman CARE Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) berisi lebih 
banyak saran mengenai kalender musim. 
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Catatan Waktu Bencana dimasa yang lalu 

Latihan singkat ini membantu untuk mengidentifikasi sejumlah peristiwa kunci dimasa 
lalu yang telah membentuk hidup dari para partisipan. 

 

Catatan Waktu dibuat peserta di Ethiopia (foto: M.Keller) 

Catatan waktu dimasa lalu harus mencakup peristiwa-peristiwa mayor, dan 
mendapatkannya dengan baik. Ambil waktu untuk mendiskusikan pentingnya 
peristiwa-peristiwa ini terhadap hidup orang-orang, apakah beberapa peristiwa terjadi 
berulang, dan jika ya apakah frekwensi dan/atau intensitasnya meningkat. Anda 
mungkin juga mengambil kesempatan untuk mendiskusikan perubahan yang lebih 
lambat dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan lingkungan alam mereka dengan para 
partisipan. 

Buku Pedoman CARE Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) berisi lebih 
banyak saran mengenai catatan waktu sejarah/masa lalu. 


