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Bread for All Organisasi yang dikembangkan oleh komunitas gereja protestan di Swiss. Organisasi 
mendukung 400 proyek dan program pembangunan di 57 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. 
Tujuan kegiatannya adalah menciptakan dan mempertahankan struktur sosial dan ekonomi yang lebih 
adil dan merata, serta membawa pesan perdamaian. 
 
Bread for the World – Lembaga Pembangunan Protestan adalah organisasi pembangunan yang 

aktif secara global dan agen perubahan yang berawal dari komunitas gereja protestan di Jerman. 

Sudah lebih dari 90 negara di seluruh dunia, kami memberdayakan kaum miskin dan terpinggirkan 

untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Permasalahan yang menjadi fokus kami adalah 

keamanan pangan, kampanye kesehatan dan pendidikan, akses air, penguatan demokrasi, 

perjuangan hak asasi manusia, serta menjaga perdamaian dan integritas dunia. Melalui pendekatan 

pada hubungan masyarakat 
 
HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, Entraide Protestante Suisse, Swiss In-terchurch 
Aid) aktif di 21 negara dan memiliki kerja sama yang erat dengan organisasi lokal. HEKS bertujuan 
untuk berkontribusi dalam membangun struktur masyarakat yang adil dan damai dengan fokus pada 
pemerataan mata pencaharian. Sebagaimana strategi yang dibentuknya, HEKS mengutamakan 
pekerjaan pada konteks pedesaan, dengan dua fokus tema : pengembangan masyarakat pedesaan, 
serta promosi perdamaian dan transformasi konflik. HEKS menganggap kedua tema ini—jika 
disatukan—dapat berkontribusi secara langsung terhadap keberlanjutan masalah mata pencaharian. 
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Pengantar 
 

Latar Belakang 
 

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang pernah dialami umat 
manusia. Meningkatnya suhu dan perubahan pola cuaca menyebabkan bahaya yang 
diperparah oleh kondisi alam serta akibat perbuatan manusia, serta menimbulkan bencana 
yang baru. Penduduk paling menderita di planet ini adalah penduduk dengan kondisi yang 
rentan dari berbagai aspek, melingkupi  lemahnya kemampuan alam, keuangan, sosial,dan 
kapasitas fisik manusia, untuk menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim dapat 
membahayakan sebuah proses pembangunan. Untuk memastikan proyek pembangunan 
berkelanjutan, bahaya ini harus diperhitungkan untuk memperkuat hasil dan manfaat 
pembangunan, serta tetap memikirkan kualitas hidup masyarakat sekitar.  
 

 Di saat yang sama, upaya 
pembangunan dapat memengaruhi 
penyerapan karbon dan menimbulkan 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK), oleh 
karena itu dapat memperburuk 
perubahan iklim atau membantu 
memitigasinya. Untuk memperbaiki 
dampak lingkungan hidup, dampak 
proyek terhadap emisi dan menyimpan 
GRK juga harus dievaluasi. 

 

Untuk mempermudah penilaian bahaya 

iklim dan bencana serta dampak dari 

proyek pembangunan pada kapasitas 

beradaptasi dan emisi GRK, Bread for 

All, HEKS, dan Bread for the World, 

telah merancang perangkat partisipatif 

yang sederhana dan mudah digunakan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gambar 1: Kondisi sulit untuk menanam di Selatan 
Zimbabwe yang dilanda kekeringan (Foto: M. Künzler). 

 
Perangkat ini adalah versi ketujuh dan memperhitungkan pengalaman yang diperoleh dari versi 

sebelumnya di Ethiopia, Niger, Kenya, Senegal, Zimbabwe, Haiti, Honduras, Guatemala, Brasil, 

Filipina, dan Indonesia. Melalui praktik selanjutnya di lapangan dapat juga menyebabkan 

terjadinya perubahan modul ini. 

 

Perangkat Penilaian Partisipatif untuk Iklim dan Risiko Bencana dapat dikaitkan dengan adaptasi 

berbasis komunitas dan pendekatan mata pencaharian berkelanjutan. Struktur dan metodologi 

didasarkan pada Alat Penampisan Risiko Berbasis Masyarakat—Adaptasi dan Mata Pencaharian 

(CRiSTAL), yang dikembangkan oleh International Institute for Sustainable Development 

(IISD), Intercooperation, the International Union for Conservation of Nature (IUCN), dan the 

Stockholm Environment Institute (SEI). Serta buku mengenai kerentanan iklim dan analisis 

kapasitas (CVCA) yang dikembangkan oleh CARE International. 

 

Sesuai dengan filosofi open-source, sama seperti PACDR dan CRiSTAL dan CVCA, para 

pembaca dan pengguna perangkat ini didorong untuk menerapkan dan menyesuaikan dengan 

tujuan mereka sendiri. 
 
 
 
 
 
 

 



Objek Utama dan Kelompok Sasaran 
 

Perangkat ini dimaksudkan untuk membantu pelaksana pembangunan di tingkat tapak, 
manajer, staf lapangan, dan koordinator proyek di tingkat masyarakat untuk menilai proyek 
pembangunan yang ada atau yang telah direncanakan terkait dengan perubahan iklim dan 
risiko bencana. Lebih khusus lagi, perangkat ini berupaya membantu pengguna untuk : 
 

• Memahami bagaimana iklim dan bahaya lainnya memengaruhi kerentanan masyarakat 
lokal dan mata pencaharian mereka di lokasi proyek,  

• Mempelajari bagaimana masyarakat setempat (laki-laki dan perempuan) saat ini 
mengatasai ancaman bencana ini,  

• Mengevaluasi bagaimana proyek yang ada atau yang direncanakann mempengaruhi 
sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang rentan terhadap iklim dan risiko 
bencana lainnya dan/atau relevan untuk mengatasi risiko bencana tersebut dengan 
mempertimbangkan isu spesifik gender,  

• Mengidentifikasi strategi adaptasi baru untuk memperkuat sumber mata pencaharian 
yang terancam untuk meningkatkan ketahanan atau daya lenting masyarakat,  

• Mengidentifikasi bagaimana proyek yang ada atau yang direncanakan mempengaruhi 
emisi gas rumah kaca (GRK), yang kemudian menyebabkan dan atau memitigasi 
perubahan iklim  

• Menyesuaikan proyek yang ada atau merancang kegiatan baru untuk memperkuat 
kapasitas adaptif penerima manfaat untuk menghadapi perubahan iklim dan risiko 
bencana lainnya. 

 
Perangkat ini telah dirancang untuk mengintegrasikan pertimbagan perubahan iklim dan 
risiko bencana lainnya ke dalam semua jenis kegiatan pembangunan di tingkat masyarakat. 
Perangkat ini juga dapat digunakan untuk menyusun strategi advokasi.  
Perangkat ini bahkan dapat digunakan meski tidak ada proyek tertentu yang sedang berjalan 
(misalnya, untuk mempersiapkan proyek baru) 
 
 PACDR adalah perangkat penilaian partisipatf yang menyediakan data penting untuk perencanaan 

proyek. Untuk perencanaan yang efektif, mungkin perlu untuk mengumpukan data lain 
menggunakan alat-alat seperti proyeksi iklim, pemetaan pemangku kepentingan, analisis sosial-
ekonomi, analisis gender, penilaian kebutuhan, dll.



Ketika melakukan perencanaan dengan masyarakat, hal pertama yang harus dilakukan 
adalah presentasi dan diskusi tentang temuan dan kesimpulan utama. Pada tahap kedua, 
tujuan proyek yang harus diidentifikasi dan diputuskan oleh komunitas dan organisasi, 
seperti LSM, pemeritah, peneliti, dll.  
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                Cara Menggunakan Perangkat Ini 
 

Bagaimana cara menggunakan dan mengatur perangkat? 
 

Perangkat ini dimulai dengan pengantar terminologi, yang menjelaskan bagaimana 
perangkat ini digunakan dan membiasakan pengguna dengan ketentuan utamanya. Bagian 
utama dari alat ini berisi 6 modul, yang  merupakan kesatuan. Setiap modul menyajikan 
latihan yang berbeda. Modul dikodifikasikan  dengan ―M1, M2, M3, dll‖ dan latihan 
dikodifikasikan dengan ―E1, E2, E3, dll.‖ Untuk tujuan mempermudah.  
 
 
   

M1: Proyek dan Konteks 
Penjelasan proyek  yang ada atau yang 

direncanakan untuk dianalisis 

 
 

M2: Analisis Partisitipatif 
Perubahan Iklim dan Risiko 

Bencana 
 

Kombinasi informasi perubahan iklim 
dan risiko bencana berbasis literatur 
dan pengetahuan masyarakat lokal 

 
 
M3: Analisis Partisipatif 

Kerentanan dan Kapasitas 
 

Parsitipasi sumber daya mata pencaharian 
yang rentan, dampak bahaya dan strategi 

mengatasi masalah yang ada 
 

M4: Identifikasi Partisipatif  dan     
Strategi Adaptasi  

Untuk memperkuat kapasitas dan 
ketahanan 

 
M5: Kapasitas Proyek Mitigasi 

 
Penilaian dampak proyek terhadap 

emisi gas rumah kaca dan identifikasi 
strategi mitigasi 

 
 
M6: Revisi Proyek  

Identifikasi rekomendasi untuk 
revisi proyek

 
 
 

M1/E1: Proyek dan konteks, penjelasan proyek  yang ada atau yang 
direncanakan untuk dianalisis 

 
 

 

• M2/E1: Perubahan Iklim dan risiko bencana dalam literatur  
• M2/E2: Aspek politik nasional  
• M2/E3: Peta rawan bencana  
• M2/E4: Kalender Musim  
• M2/E5: Latihan alternaif untuk mengidentifikasi risiko bencana 
 
 
 
• M3/E1: Acuan kerentanan  
• M3/E2: Strategi dalam mengatasi dampak bahaya 
 
 

 

• M4/E1: Strategi adaptasi 
 
 
 

 

• M5/E1: Kapasitas proyek mitigasi 
 
 

 

• M6/E1: Kumpulan hasil penilaian  
• M6/E2: Revisi Proyek

 
 
 

Informasi dikumpulkan melalui metode partisipatif di tingkat masyarakat yang melibatkan 
penerima manfaat proyek (konsultasi pemangku kepentingan), pertemuan dengan staf 
proyek, dan sejumlah kecil penelitian literatur. Masing-masing dari enam modul berisi 
instruksi, saran tentang sumber literatur atau alat dengan metode partisipatif yang 
berbeda,saran tentang implementasi,saran tentang pertimbangan masalah gender dan 
minoritas, serta proposal untuk metode partisipatif dalam mengumpulkan dan menafsirkan 
informasi yang diperlukan. Dalam lampiran II, akan ditemukan program implementasi untuk 
pemangku kepentingan. 
 

Untuk setiap modul, anda akan menemukan informasi yang ditunjukkan oleh simbol-simbol 
yang mencakup poin-poin berikut:  
 

Waktu yang diperlukan: Informasi ini memberi anda gambaran seberapa banyak 
waktu yang anda perlukan dalam mengimplementasi modul. 
Sumber literatur: Dalam hal ini literatur harus dikonsultasikan dan ditunjukkan, Penelitian 

literature tidak dilakukan dengan mendalam, cukup dengan beberapa dokumen kecil 

dengan informasi terkait. Di beberapa negara , terdapat panduan perubahan iklim dan 

risiko bencana yang memberi gambaran umum iklim, informasi mengenai bahaya akibat   
 



manusia. Semua informasi dapat ditemukan di www.bread-forall.ch/climatetraining  
 

Metode Partisipatif: Sebagian besar analisis dilakukan dengan metode partisipatif 
dengan staf proyek ataupun penanggungjawab. Pee 
• Rapat staf proyek : Beberapa modul memerlukan pertemuan dengan staf proyek 

untuk membicarakan perencanaan yang sedang berjalan. Pengguna panduan ini 
harus menyadari bahwa staf mungkin punya kepentingan pribadi terkait tujuan 
spesifik dalam analisis.  

• Konsultasi penanggungjawab: Sebagian besar analisis ditujukan untuk 
direalisasikan melalui lokakarya dan manfaatnya. Hal ini ditujukan bahwa intevensi 
yang dilakukan sesuai dengan konteks lokal, sehingga penduduk setempat dapat 
beradaptasi dengan cara mereka sendiri terhadap perubahan iklim dan risiko 
bencana lainnya.  

 
Gender: Perubahan iklim mempengaruhi pria dan wanita dengan cara yang berbeda, 
hal tersebut pun mempengaruhi kerentanan. Penilaian partisipatif risiko iklim dan 
bencana harus mempertimbangkan perbedaan pada aspek gender. Karena peran dan 
akses yang tidak merata, serta mobilitas yang terbatas, Perempuan seringkali lebih 
terpengaruh secara negatif oleh perubahan iklim. Pada saat yang sama mereka 
memiliki strategi dalam mengatasi masalahnya sendiri.  
Minoritas: Jika perspektif minoritas ingin dipertimbangkan dengan baik, hal itu penting 
untuk dipastikan, sambil melakukan komunikasi dengan penduduk setempat, berbagai 
kelompok minoritas yang berbeda dapat menyampaikan pendapatnya.  
 
Bagian ini memberikan saran tentang arahan untuk mengintegrasikan aspek gender 
dan minoritas.  

 

Implementasi nasihat: Dibagian ini anda akan menemukan saran, misalnya cara 
mudah untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang mendesak, penggunaan 
terminologi atau menandai masalah yang penting supaya mudah diingat. 

 

Seberapa rinci analisis seharusnya? 
 

Perangkat PACDR berupaya menawarkan fleksibilitas yang maksimal, misalnya untuk waktu 
yang dihabiskan dalam analisis, penerapan konteks dan tujuan penelitian.  
 
Pengguna yang sebagian besar tertarik pada adaptasi, dapat melewati bagian mitigasi. Demikian 

pula jumlah konsultasi pemangku kepentingan dapat dipilih tergantung pada waktu yang  tersedia 

dengan konteksnya. Mengenai fokus geografis,alat ini dirancang untuk digunakan di tingkat 

komunitas, namun diterapkan juga pada proyek yang lebih besar. Tingkat di mana anda harus 

melakukan analisis akan tergantung pada homogenitas wilayah geografis. Pengguna dibebaskan 

untuk menetapkan seberapa rinci dan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk analisis. 
 
Seluruh penilaian biasanya akan memakan waktu minimal empat sampai lima hari (lihat 
lampiran III) dan dapat digunakan selama dua minggu jika digunakan lebih terperinci. Dalam 
konteks pedesaan, direkomendasikan untuk melakukan tinjauan lebih lama tergantung pada 
ketersediaan peserta. Satu atau dua hari diperlukan untuk persiapan, dua hingga lima hari 
diperlukan untuk lokakarya, dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan staf, 
dan satu hingga tiga hari untuk penelitian  literatur dan menulis laporan penilaian. 
 

Dimana saya dapat menemukan panduan lebih lanjut? 
 

Penjelasan dan dokumentasi lebih lanjut disediakan dalam serangkaian dokumen yang 
dijabarkan oleh Bread For All untuk mendukung pekerjaan anda, diantaranya 
 

• PACDR dalam berbagai bahasa: Inggris, Prancis, Spanyol, Perangkat Partisipatif 
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana (CliDR) dalam bahasa Portugis dan Indonesia  

• Panduan negara untuk perubahan iklim (untuk negara-negara tertentu)  
• Laporan penilaian tentang perangkat ini untuk proyek-proyek di berbagai negara 

 

Beberapa dokumen dapat diunduh dari www.breadforall.ch/climatetraining. 
 

http://www.breadforall.ch/climatetraining
http://www.breadforall.ch/climatetraining
http://www.breadforall.ch/climatetraining


Pengantar Terminologi 
 

Apa itu perubahan iklim? 
 

Perubahan iklim mengacu pada perubahan iklim di bumi yang bersifat jangka panjang 
(selama beberapa dekade) dan seringkali dengan skala besar. Perubahan ini dapat terjadi 
akibat proses alami ataupun aktivitas manusia. Di dalam panduan ini, perubahan iklim akan 
merujuk pada perubahan iklim yang disebabkan manusia, kecuali dinyatakan sebaliknya.  
Aktivitas manusia yang berbeda mempengaruhi iklim, diantaranya produksi energi dari 
bahan bakar fosil, batubara, kehutanan dan perubahan penggunaan lahan. Mekanisme 
karena aktivitas ini  mempengaruhi ikim global yang disebut sebagai efek rumah kaca. 
 

Lebih lanjut mengenai perubahan iklim: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change  
 

Apa itu Efek Rumah Kaca? 
 

Bumi menerima energi matahari dalam bentuk cahaya yang kasat mata dan kehilangan 
energi dalam bentuk radiasi termal (panas) yang tak kasat mata menuju ruang angkasa 
(gambar 2). Gas Rumah Kaca (GRK) mencegah beberapa radiasi inframerah keluar, 
sehingga memanaskan  atmosfer dan permukaan bumi. Kita dapat mengibaratkan GRK 
sebagai selimut yang akan digunakan pada malam hari untuk mejaga tubuh agar tidak 
dingin. Menambahkan GRK ke atmosfer seperti menggunakan selimut yang tebal, dengan 
konsekuensi membuat tubuh menjadi panas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2: Model ideal efek rumah kaca (IPCC, 2007) 
 

GRK yang paling penting adalah uap air, yang terjadi secara alami. Tanpa uap air di 
atmosfer, bumi akan benar-benar beku. GRK penting lainnya adalah karbon dioksida (CO2), 
metana (CH4), dan nitro oksida (N2O). Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar 
fosil, deforestasi (karbon dioksida), dan pertanian (metana dan dinitrogen oksida) menambah 
GRK ke atmosfer, dimana mereka menyebar secara global, menumpuk, dan menghangatkan 
atmosfer dan permukaan bumi.. 
 
Jika kita melihat bagaimana suhu telah berevolusi selama 400.000 tahun terakhir (gambar 3), kita 

akan menemukan korelasi yang kuat antara jumlah karbon dioksida di atmosfer dan suhu udara. 

Konsentrasi karbon dioksida meningkat dari 280 bagian per juta (ppm) pada masa pra-industri 

(sebelum 1750) menjadi 392 ppm pada 2011. Selama periode yang sama, suhu global meningkat 

0,8 ° C. Sebagian besar pemanasan yang diamati terjadi dalam 50 tahun terakhir. 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3: Anomali konsentrasi dan suhu karbon dioksida selama 400.000 tahun terakhir 
(www.architecture2030.org) 

 

Lebih lanjut tentang efek rumah kaca: http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect 
and https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html  
Tautan yang relevan: http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas 

 

Mungkinkah menghentikan pemanasan global? 
 

Jika kita terus membiarkan GRK dengan laju saat ini, pemanasan global akan berlanjut 
sekitar 0,2 ° C per dekade. Namun, jika kita berusaha untuk menghentikannya sekarang, 
suhu global akan terus meningkat sekitar 0,1 ° C per dekade karena inertia sistem iklim. 
Selain uap air yang memiliki waktu tinggal sekitar sembilan hari, gas rumah kaca lain akan 
tercampur dengan sempurna dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meninggalkan 
atmosfer, misalnya CO2 diperkirakan memiliki masa hidup 30 hingga 95 tahun. Karenanya, 
dunia sedang memanas sekarang dan akan terus memanas selama kita tidak mengurangi 
emisi GRK secara drastis. 
 

Jenis bahaya iklim apa yang ada? 
 

Pemanasan global adalah aspek perubahan iklim yang paling jelas dan paling bisa dipahami. 
Banyak perubahan iklim global maupun regional yang telah ditemukan. Sebagai konsekuensi 
langsung dari pemanasan, permukaan laut naik, lapisan salju dan es berkurang (IPCC, 
2007). Kemudian, pola cuaca berubah dengan perubahan curah hujan yang meluas, dan 
peristiwa-peristiwa ekstrim seperti hujan lebat, banjir, kekeringan, dll. Laporan khusus dari 
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, 2012) tentang "Mengelola Risiko 
Peristiwa Ekstrim dan Bencana untuk Memajukan Adaptasi Perubahan Iklim" menyajikan 
beberapa hal berikut: 
  
• Hampir dapat dipastikan bahwa peningkatan frekuensi dan besarnya pemanasan suhu 

harian ekstrem dan penurunan ekstrem dingin akan terjadi.  
• Kemungkinan frekuensi curah hujan tinggi  atau proporsi total curah hujan lebat akan 

meningkat pada abad ke-21 di banyak wilayah di dunia  
• Rata-rata kecepatan angin maksimum siklon tropis cenderung meningkat, meskipun 

peningkatannya mungkin tidak terjadi di semua cekungan laut  
• Kemungkinan frekuensi global siklon tropis antara berkurang atau tetap tidak berubah  
• Tingkat kepercayaan level sedang terhadap kekeringan yang akan meningkat pada abad 

ke-21 di beberapa musim dan daerah, karena berkurangnya curah hujan dan/atau 
peningkatan evapotransiprasi  

• Kemungkinan kenaikan rata-rata permukaan laut akan berkontribusi pada tren kenaikan 
ekstrim permukaan air di pesisir yang tinggi 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas


• Proyeksi curah hujan dan perubahan suhu menunjukkan kemungkinan perubahan pada 
banjir, meskipun secara keseluruhan, ada kepercayaan yang rendah pada perubahan 
banjir fluvial 

• 1 hari dalam 20 tahun hari terpanas akan berubah menjadi 1 hari dalam 2 tahun pada 
akhir abad 21 (10 kali lebih sering terjadi) 

• 1 kali dalam 20 tahun terjadinya curah hujan maksimum akan berubah menjadi 1 kali 
dalam 5 tahun atau setidaknya 1 kali dalam 15 tahun   

Ini adalah proyeksi global. Tautan untuk informasi terperinci di benua tertentu dapat 
ditemukan pada laporan ini. 
 

Apa dampak perubahan iklim? 
 

Perubahan iklim memiliki konsekuensi sosial-ekonomi dan lingkungan yang parah. Ratusan 
juta orang menderita kekurangan air, banjir di daerah dataran rendah pesisir, gelombang 
panas, kekeringan, dan peningkatan penyakit kardio-pernapasan dan infeksi karena 
perubahan iklim. Selain itu, ribuan spesies akan punah dan hasil pertanian dapat menurun 
secara dramatis di beberapa wilayah. Dampak perubahan iklim sudah mempengaruhi 
ratusan juta orang saat ini dan dalam dua puluh tahun ke depan jumlah orang yang terkena 
dampak perubahan iklim akan berlipat ganda. 
 

Lebih lanjut mengenai dampak perubahan iklim  
http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming 

 

Apa itu Resiliensi? 
 

Resiliensi atau daya lenting atau ketahanan adalah ―tingkat perubahan yang dapat diterima 
oleh sistem tanpa mengubah keadaan‖ (IPCC, 2001) atau tingkat perubahan yang dapat 
pulih dengan cepat. Sebagai contoh, jika sebuah desa tahan terhadap badai mungkin berarti 
bahwa ada sistem perlindungan disitu dan atau tidak ada pembangunan di zona yang rentan 
terhadap bencana dan atau bahan bangunan disimpan untuk membangun kembali rumah-
rumah yang rusak dengan cepat. 
 

Bagaimana kita dapat melawan perubahan iklim? 
Apa itu strategi adaptasi dan mitigasi? 
 

Efek berbahaya dari perubahan iklim tidak dapat dihindari sepenuhnya. Karena itu, kita harus 
menemukan cara mengatasi. Dua strategi yang berbeda: 
 

1. Strategi adaptasi membantu orang untuk mengatasi dan beradaptasi dengan dampak 
perubahan iklim yang sedang berlangsung. Adaptasi berupaya mengurangi kerentanan dan 
meningkatkan kapasitas untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek dan jangka 
panjang. Contohnya adalah diversifikasi pendapatan, varietas tanaman yang toleran 
terhadap kadar garam dan kekeringan, irigasi, perkiraan cuaca, penyimpanan air, atau 
pembangunan bendungan. Langkah-langkah adaptasi harus dilaksanakan terlepas dari 
langkah-langkah. 
 

More about adaptation to global warming:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming 

 

2. Strategi mitigasi ditujukan untuk memperlambat dan pada akhirnya menghentikan 
pemanasan global dengan melawan penyebabnya. Basisnya dapat berupa kesepakatan oleh 
komunitas internasional untuk secara drastis mengurangi emisi GRK dan atau untuk 
meningkatkan penyerapan karbon. Contohnya adalah pertanian organik bukan pertanian 
konvensional, pencegahan deforestasi, penggunaan energi terbarukan, misalnya tenaga 
surya atau air, kompor masak hemat energi untuk mengurangi penggunaan kayu bakar, atau 
penghijauan dengan spesies lokal. Penyerap karbon menumpuk dan menyimpan karbon di 
tanah, biomassa atau lautan, sehingga menghilangkan karbon dioksida (CO2) dari atmosfer. 
Proses ini juga dikenal sebagai penyerapan kembali karbon.. 
 

Lebih lanjut mengenai mitigasi: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation  
Lebih lanjut tentang potensi mitigasi dalam pertanian dapat ditemukan dalam dokumen 
yang diserahkan ke PBB oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) 
http://unfccc.int/re-source/docs/2008/smsn/igo/036.pdf 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf


 

Apa itu bahaya (Hazard)? 
 

Potensi kejadian alami atau yang disebabkan manusia yang terjadi dengan konsekuensi 
negatif disebut bahaya (USAID 2005, UNISDR 2009). Ancaman bahaya dapat bersifat alami 
atau buatan manusia. Misalnya, kekeringan adalah kombinasi regional dari peristiwa alam 
dan buatan manusia, yang berkembang secara perlahan dalam waktu tertentu. Berbeda 
dengan gempa bumi yang jelas merupakan bencana alami, dan berbeda lagi dengan 
kecelakaan industri jelas buatan manusia - keduanya merupakan ancaman bahaya yang 
terjadi secara cepat. 
 

Lebih lanjut tentang terminologi bahaya:  
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 

 

Apa itu bencana? 
 

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian ekstrem karena alam atau oleh aktivitas manusia 
dan mempengaruhi komunitas atau masyarakat. Mereka menghancurkan kondisi dasar 
kehidupan bagi para korban. Bencana seringkali memiliki dampak merugikan yang sangat 
signifikan terhadap upaya pembangunan masa lalu. Bencana didefinisikan sebagai ―peristiwa 
alam atau yang disebabkan oleh manusia (bahaya) yang menyebabkan dampak negatif 
intensif pada orang, barang, layanan dan atau lingkungan, melebihi kemampuan masyarakat 
untuk merespon‖ (USAID 2005). 
 

Lebih lanjut tentang terminologi : http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster 

http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/  
 

Apa perbedaan Bencana dan Bahaya? 
 

Penting untuk dicatat bahwa tidak setiap bahaya dapat berubah menjadi bencana. Sebuah 
letusan gunung berapi di daerah yang tidak dihuni adalah bahaya alam tetapi bukan 
bencana. Juga, bahaya seperti banjir dapat memiliki efek menguntungkan: tanah disuplai 
dengan nutrisi segar dan dibuat lebih subur lagi, menghasilkan hasil yang lebih tinggi; 
padahal bencana selalu berdampak buruk. Apakah suatu bahaya berubah menjadi bencana 
tergantung pada faktor-faktor yang berbeda: paparan dan frekuensi dan intensitas bahaya, 
kerentanan populasi yang terkena dampak dan kapasitas untuk mengatasinya. 
 

Mengapa negara-negara berkembang lebih banyak dilanda bencana 
daripada negara-negara industri maju? 
 
Sebagian besar bencana alam terjadi di negara berkembang. Bukan kebetulan bahwa 92% 
kematian yang disebabkan oleh bencana alam antara tahun 2000 dan 2009 terjadi di negara 
berkembang (WDR 2010). Berkebalikan dengan fakta itu, kerusakan meteriil di negara-negara 
maju terjadi lebih besar. Antara tahun 2000 dan 2009 sekitar 627.869 juta dolar AS atau 64% dari 
perkiraan kerusakan terjadi di negara-negara industri dibandingkan dengan 36% di negara-
negara berkembang dan berkembang (WDR 2010). 

Mengapa ada perbedaan? Di banyak wilayah di dunia, ancaman bahaya alam seperti 
letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami, angin topan dan tornado, curah hujan 
ekstrem, kekeringan atau kebakaran hutan selalu ada. Orang-orang yang tinggal di daerah 
ini terpapar pada bahaya alam, tetapi mereka mungkin dapat mencegah diri mereka dari 
konsekuensi serius (misalnya bangunan tahan gempa, tanggul, atau polis asuransi yang 
baik). Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melindungi diri mereka 
sendiri dari dampak bahaya yang merugikan, khususnya 'rentan' terhadap bencana. 
Dengan demikian, perbedaan utama antara negara-negara berkembang dan negara-negara 
industri adalah kerentanan dan kapasitas mereka untuk mengatasi dampak bencana. 
Negara-negara berkembang dan terutama orang-orang miskin, seringkali memiliki kapasitas 
yang lebih rendah untuk mengatasi dampak bencana, oleh karena itu kerentanan mereka 
lebih tinggi daripada negara-negara industri (GTZ 2002, BMZ 2008). Disisi lain, karena 
banyak infrastruktur yang rentan di negara maju, kerugian materiil mereka lebih besar. 

http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/


Apa itu risiko bencana? 
 
Risiko bencana (dari suatu wilayah, komunitas, keluarga, atau seseorang) terdiri dari tiga 
elemen— bahaya, kerentanan dan kapasitas mengatasi: 
 

• Bahaya: lihat penjelasan di atas. Risiko bencana tergantung pada frekuensi dan 
intensitas bahaya.  

• Kerentanan menunjukkan sarana atau kemampuan yang tidak memadai untuk 
melindungi diri dari dampak peristiwa alamiah dan untuk pulih dengan cepat dari 
efeknya. Kerentanan tergantung pada sensitivitas sistem dan kapasitas adaptifnya. 
Kerentanan terdiri dari faktor-faktor yang sangat beragam, seringkali timbal balik, yang 
harus diperhitungkan untuk menentukan kerentanan keluarga, desa, atau negara.  

• Kapasitas dalam mengatasi didefinisikan sebagai ―kemampuan orang, organisasi dan 
sistem, dalam menggunakan keterampilan dan sumber daya yang tersedia, untuk 
menghadapi dan mengelola kondisi, keadaan darurat, atau bencana yang merugikan 
‖(UNISDR 2009). Meskipun istilah 'kapasitas untuk mengatasi' banyak digunakan 
dalam konteks UNFCCC, istilah ini tidak didefinisikan secara resmi. Kapasitas dan 
strategi mengatasi sering diturunkan dari generasi ke generasi di dalam masyarakat 
dan rumah tangga dan bergantung pada asumsi bahwa kelainan atau kejadian tidak 
normal mengikuti pola tertentu, dimana tindakan orang sebelumnya dapat menjadi 
panduan yang masuk akal untuk masa depan. Contoh strategi untuk mengatasi adalah 
pengetahuan asli untuk sistem pra-peringatan tsunami, pemilihan jenis tanaman, dan 
varietas atau pengurangan makanan 

 
Kerentanan dan kapasitas mengatasi terutama tergantung pada ketersediaan dan akses ke 
aset mata pencaharian: sumber daya alam, keuangan, manusia, fisik, dan sosial. 
 

Kelanjutan mengenai terminologi risiko bencana:  
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 

 

Bagaimana kita bisa mengurangi risiko bencana? 
 

Pengurangan risiko bencana adalah tentang menempatkan langkah-langkah untuk 
membatasi dampak bencana alam, terutama bencana skala menengah yang terus-
menerus mengikis keuntungan pembangunan masyarakat. Pengurangan risiko bencana 
membedakan dua langkah: 
 

a. Pencegahan atau mitigasi mengacu pada pengurangan kemungkinan terjadinya bencana 

melalui mekanisme perlindungan banjir, diversifikasi mata pencaharian, praktik 

pembangunan yang aman dll.  
b. Kesiapsiagaan mengacu pada penguatan dan kemampuan masyarakat untuk 

merespon dan mengatasi  bencana melalui tempat perlindungan atau rute evakuasi. 
 

Lebih lanjut tentang terminologi risiko bencana:  
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction 

 

Apa kesamaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi? 
 
Baik pengurangan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim bertujuan untuk 
memperkuat kapasitas sistem atau manusia dan mengurangi kerentanan terhadap mata 
pencaharian, misalnya mata pencaharian terkait alam atau finansial. Dengan demikian, 
strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko bencana seringkali serupa dan sangat 
terkait dengan adaptasi perubahan iklim. 
 

Apa itu Ketahanan? 
 
Ketahanan  dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komunitas untuk melawan, 
menyerap, dan pulih dari dampak bahaya secara tepat waktu dan efisien, melestarikan atau 
memulihkan struktur, fungsi, dan identitas dasarnya yang penting (UNISDR, 2009). 
 
 
 
 
 

 

http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction


Apa perbedaan antara strategi mengatasi dan adaptasi? 
 

Mengatasi adalah cara menanggapi dampak yang dialami dengan visi jangka pendek 
(misalnya, satu musim), dan adaptasi adalah proses menyesuaikan diri dengan perubahan 
(baik yang sudah dialami maupun yang diharapkan), yang bersifat jangka panjang (misalnya, 
lebih dari satu dekade atau lebih lama (IRIN 2012). 
 
Strategi Mengatasi (Coping)   Strategi Adaptasi 

 

 
Jangka pendek dan segera Praktek dan capaian berkelanjutan 

Berorientasi pada kelangsungan hidup Berorientasi pada keamanan kehidupan jangka 
panjang 

Tidak berkelanjutan Proses yang berkelanjutan 

Dimotivasi oleh krisis Melibatkan perencanaan 

Sering menurunkan basis sumber daya Menggunakan sumberdaya secara efisien dan 
berkelanjutan  

Didorong oleh kurangnya alternatif Berfokus pada pencarian alternatif 

 Menggabungkan strategi dan pengetahuan baik 
yang lama maupun baru 

   
(from: Care CVCA: http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/12/CVCA_EN.pdf 
 

Apa itu pendekatan mata pencaharian? 
 

Pendekatan mata pencaharian mempertimbangkan tujuan, ruang lingkup, dan prioritas 
pembangunan. Pendekatan mata pencaharian menempatkan manusia dan prioritas mereka 
sebagai prioritas utama pembangunan dan memfokuskan intervensi pengentasan 
kemiskinan pada pemberdayaan kaum miskin untuk membangun peluang dan kemampuan 
mereka sendiri, mendukung akses kepada aset, dan mengembangkan kebijakan dan 
kelembagaan yang mendukung. Pendekatan mata pencaharian didasarkan pada prinsip-
prinsip yang responsif dan partisipatif, berpusat pada manusia dan berkelanjutan.  
Kerangka kerja konseptual untuk membantu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi mata 
pencaharian masyarakat meliputi: 
 

•  prioritas yang didefinisikan oleh masyarakat sebagai hasil penghidupan yang 
diinginkan  

• akses mereka ke modal sosial, manusia, fisik, keuangan, dan alam atau sumber daya 
dan kemampuan mereka untuk menggunakannya secara produktif  

•  strategi berbeda yang mereka adopsi (dan bagaimana mereka menggunakan aset 
mereka) dalam mengejar prioritas mereka  

• kebijakan, institusi, dan proses yang membentuk akses mereka terhadap aset dan 
peluang  

• konteks tempat mereka tinggal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan 
terhadap guncangan dan tekanan 

 

Lebih lanjut tentang sumber daya yang berbeda dapat ditemukan dalam modul 3, 
latihan 1 (M3 / E1): matriks kerentanan. 
Lebih lanjut tentang pendekatan mata pencaharian dan terminologinya  
www.eldis.org/ go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches 

 

Bagaimana aspek minoritas dan gender dapat diintegrasikan? 
Gender didefinisikan oleh FAO sebagai ―hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik 
persepsi maupun materi. Gender dibangun secara sosial dan seringkali mengatur proses 
produksi dan reproduksi, konsumsi dan distribusi ‖(FAO, 1997). Terlepas dari definisi ini, 

http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/12/CVCA_EN.pdf
http://www.eldis.org/%20go/topics/dossiers/livelihoods-connect/what-are-livelihoods-approaches


gender sering disalahpahami sebagai promosi perempuan saja. Namun, masalah gender 
fokus pada perempuan dan laki-laki serta pada hubungan di antara mereka, peran mereka, 
akses dan kontrol atas sumber daya, pembagian kerja, minat dan kebutuhan. 
  
Dalam ilmu sosial, istilah "minoritas" mengacu pada kategori orang yang memegang sedikit 
posisi kekuatan sosial, misalnya etnis, ras, agama, politik, nasional, kekayaan, usia, disable 
dan kelompok orientasi seksual. 
  
Pertimbangan gender diterjemahkan ke dalam kerentanan yang berbeda dan strategi 
mengatasi yang berbeda untuk pria dan wanita. Hal yang sama berlaku untuk minoritas. 
Karena itu, perspektif laki-laki dan perempuan dan minoritas harus diperhitungkan. Oleh 
karena itu, layak untuk mempertimbangkan dan mengadakan pertemuan terpisah dengan 
kelompok yang berbeda, misalnya pria dan wanita. Upaya adaptasi harus secara sistematis 
dan efektif mengatasi dampak perubahan iklim berdasarkan gender dan minoritas.  
 
Misalnya, akses terbatas perempuan ke sumber daya dan proses pengambilan keputusan 
meningkatkan kerentanan mereka terhadap perubahan iklim. Perempuan di daerah 
pedesaan di negara berkembang memikul tanggung jawab utama atas pasokan air dan 
energi (memasak dan memanaskan) dan keamanan makanan. Karena peran mereka, akses 
yang tidak merata ke sumber daya dan mobilitas yang terbatas, perempuan dalam banyak 
konteks terpengaruh secara tidak proporsional oleh perubahan iklim dan bencana alam, 
seperti kekeringan, banjir, kebakaran, atau curah hujan yang tidak menentu. Tetapi 
perempuan tidak hanya menjadi korban dari perubahan iklim, tetapi juga agen perubahan 
yang efektif dalam kaitannya dengan adaptasi dan mitigasi. Perempuan memiliki tubuh 
pengetahuan dan keahlian yang kuat yang dapat digunakan dalam mitigasi perubahan iklim, 
pencegahan bencana, dan strategi adaptasi. Oleh karena itu, tergantung pada situasinya, 
masuk akal untuk mengadakan pertemuan terpisah untuk laki-laki dan perempuan dan juga 
untuk kaum minoritas, misal. umur atau etnis. 

 
 

Gambar 4 dan 5: Kelompok terpisah laki-laki dan 
perempuan yang menggambar peta bahaya distrik 
Kitui di Kenya. (Foto: M. Künzler). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tambahan informasi tentang perubahan iklim dan gender:  
 
• Platform perubahan iklim dan gender menawarkan informasi, pengetahuan, dan jejaring 
tentang gender dan perubahan iklim http://www.gendercc.net/ 
 

http://www.gendercc.net/


 
• Platform Organisasi Perempuan untuk Pembangunan dan Lingkungan WEDO 
http://www.wedo.org/ 
 
 
• Gender dan perubahan iklim BRIDGE Paket Ujung Tombak: 
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change 
 
• Manual Pelatihan tentang Gender dan Perubahan Iklim www.generoyambiente.org

http://www.wedo.org/
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change


 
 

Proyek dan Konteks 
 

Modul ini membantu anda mengumpulkan informasi dasar tentang proyek yang dianalisis 
dan konteksnya. Jika analisis tidak difokuskan pada proyek yang ada, Anda harus 
memasukkan informasi yang tersedia tentang kegiatan yang anda rencanakan. Jika tidak 
ada yang tersedia, lewati masing-masing elemen dalam daftar berikut.  
 

2 jam sampai satu hari. 
 

Untuk mengumpulkan informasi ini, silakan berkonsultasi dengan proposal proyek yang 
ada, laporan kemajuan, dan evaluasi atau berkonsultasi langsung dengan perwakilan 
proyek dan mungkin mengatur kunjungan lapangan. Anda mungkin juga ingin mencari 
literatur atau sumber daya online untuk mempelajari lebih lanjut tentang wilayah 
geografis.  

 

Informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui rapat bersama staf proyek dengan 
kunjungan lapangan.  

 

Kiat untuk kerja lapangan, serta program implementasi yang umum, dapat ditemukan 
di lampiran I dan II.  

 
 

M1/E1: Proyek dan Konteks 
 
Tujuan 

 

• Untuk membiasakan dengan organisasi pelaksana, proyeknya sendiri dan aktifitas 
terkait dengan proyek. 

 

120-180 Menit 
 
Bagaimana cara memfasilitasi 

 

Cobalah menjawab pertanyaan berikut ini:  
• Nama proyek  
• Penjelasan tentang organisasi pelaksana   
• Agensi atau lembaga yang terlibat (misal: donor, organisasi pelaksana)   
• Deskripsi tentang wilayah proyek: lokasi geografis, luasan area proyek, tingkat 

kemiskinan, sumber pendapatan ekonomi utama.   
• Deskripsi inti dari proyek tersebut (misal: Jenis proyek, durasi, tujuan, sasaran, 

aktivitas, hasil yang sudah dicapai, anggaran, pemberi dana, kelompok sasaran)   
• Deskripsi dari konteks proyek: 

 
o Kelompok lokal dan kelompok eksternal/ institusi/organisasi (termasuk kelompok 

informal dan komunitas) yang bekerja dengan masyarakat disana   
o Proyek/organisasi yang bekerja untuk pengurangan bencana iklim atau 

organisasi yang bekerja untuk isu perubahan ikim 
o Aktifitas/pengaruh pemerintah di lokasi tersebut  
o Kondisi iklim  

o Ancaman bencana saat ini  
o Pencegahan dan sistem kesiapsiagaan terhadap iklim, bencana alam maupun 

bencana akibat ulah manusia yang terjadi saat ini.   
o Politik, budaya, sosial (termasuk isu gender) dan kecenderungan ekonomi  

 
 
 

 



Modul 2 
 

Analisis Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Secara 
Partisipatif 

 

Modul kedua membantu Anda mengembangkan analisis perubahan iklim dan potensi 

bencana serta mengidentifikasi aspek-aspek utama pemerintah tentang iklim dan bencana di 

wilayah proyek Anda. Modul ini menggabungkan perubahan iklim dan informasi potensi 

bencana berbasis literatur dengan pengetahuan masyarakat setempat.  
 

4-5 jam sampai satu hari 
Informasi ini dikumpulkan melalui latihan partisipatif berikut:   
• • Perubahan iklim dan Bahaya dalam Literatur(M2 / E1): lakukan penelitian literatur 

untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang perubahan iklim dan potensi 
bencana di negara / wilayah Anda. 
 
• Aspek Politik Nasional (M2 / E2): analisis aspek politik yang terkait dengan 
perubahan iklim dan potensi bencana di negara Anda. 
 
• Peta Potensi Bencana (M2 / E3): peserta lokakarya menggambar peta desa / 
komunitas mereka, yang mengindikasikan daerah-daerah yang berisiko oleh bahaya 
iklim, alam atau akibat perbuatan manusia. Peserta mendiskusikan perubahan 
frekuensi dan intensitas bahaya di masa lalu. 
 
• Kalender Musiman (M2 / E4): peserta membuat kalender yang menunjukkan 
peristiwa-peristiwa penting dalam setahun, khususnya periode-periode stres akibat 
bahaya alam atau buatan manusia. Partisipan mendiskusikan perubahan frekuensi, 
intensitas, dan musim terjadinya bahaya di masa lalu. 
 
• Latihan alternatif untuk mengidentifikasi bahaya (M2 / E5): peserta 
mengidentifikasi bahaya yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan 
mendiskusikan perubahan frekuensi, intensitas, dan musim bahaya di masa lalu.  

 

Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui penelitian literatur (M2 / E1, M2 / E2) 
dan konsultasi dengan penduduk lokal (M2 / E3, M2 / E4, M2 / E5) dalam lokakarya 
yang dibagi kelompok berdasarkan pada gender.  

 

Anda disarankan untuk menyelenggarakan lokakarya yang dipisahkan oleh gender, 
satu untuk pria dan satu untuk wanita, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 
Jika Anda bekerja dengan kelompok minoritas, mungkin akan membantu jika mereka 
bekerja dalam kelompok yang berbeda.  

 

Jika Anda tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan latihan partisipatif (M2 / E3 dan 
M2 / E4), lewati saja dan lakukan latihan 5 (M2 / E5) sebagai gantinya. 
 
Kiat-kiat untuk kerja lapangan serta program implementasi tipikal dapat ditemukan 
dalam lampiran I dan II. 
 
Perhatikan bahwa bahaya iklim dan bahaya alam atau buatan manusia sering tumpang 
tindih. Perbedaan utama adalah bahwa bahaya iklim terkait dengan konsekuensi dari 
perubahan iklim, yang merupakan tren jangka panjang termasuk bahaya yang tiba-tiba 
dan tidak terungkap. Bahaya alam atau buatan manusia mencakup semua bahaya 
yang terkait dengan lingkungan alam, yang dapat mencakup bahaya tanpa ada 
kaitannya dengan perubahan iklim, seperti gempa bumi. 
 
Meskipun populasi lokal mungkin tidak peduli apakah bahaya tertentu terkait dengan 
perubahan iklim atau tidak, penting untuk analisis ini. Pertama, karena perubahan iklim 
di masa depan hampir selalu memperburuk bahaya terkait iklim. Kedua, karena asal 
mula bahaya juga penting untuk advokasi. Perubahan iklim, misalnya, sebagian besar 
disebabkan oleh negara-negara industri, yang berarti bahwa adaptasi terhadap 
dampaknya harus didukung oleh negara-negara ini. 



M2/E1: Perubahan Iklim dan Potensi Bencana dalam Literatur  
 
Tujuan 
 
• Untuk mengidentifikasi perubahan iklim di masa lalu dan yang diprediksi di area proyek. 
 
• Untuk mengidentifikasi bahaya manusia di area proyek 
 
. 

2-3 Jam 
 

Informasi yang dikumpulkan berasal dari literatur 
 

Bagaimana cara memfasilitasi 
 
Cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, dengan melihat tautan yang 
direkomendasikan di bawah ini. 
 
• Bagaimana perubahan iklim (mis. suhu, pola curah hujan, kenaikan permukaan laut dan kejadian 
ekstrem) telah terjadi di daerah Anda di masa lalu dan bagaimana hal itu akan berkembang di masa 
depan? 
 
• Apa bahaya masa lalu dan masa depan yang paling penting, bahaya alam dan buatan manusia di 
wilayah geografis Anda? 
 
• Apa dampak paling penting dari bahaya tersebut terhadap kehidupan orang (untuk pria dan wanita) 
di wilayah Anda? 
 
• Apa sumber emisi GRK dan penyerap karbon terpenting di negara atau wilayah proyek Anda? 
 

Informasi tentang bahaya iklim dan dampaknya, pada emisi GRK dan penyerap karbon, 
serta kebijakan pemerintah, dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen berikut. Perhatikan 
bahwa dalam kebanyakan kasus, informasi terperinci hanya tersedia di tingkat nasional:• 
Panduan negara tentang perubahan iklim yang diuraikan oleh Bread for All. 
 
• ―Komunikasi Nasional‖ dari masing-masing negara: Semua pihak dalam Konvensi 
Kerangka Kerja Persatuan Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) harus menyerahkan 
apa yang disebut Komunikasi Nasional yang menangani dampak perubahan iklim dan emisi 
GRK di dalam perbatasan mereka. Laporan dapat ditemukan di: http://unfccc.int/na-
tional_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php 
 
• Program Aksi Adaptasi Nasional (NAPA) dikeluarkan oleh semua Negara Berkurang Least 
(LDC) yang merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan 
Iklim. Laporan tersedia di: http://unfccc.int/ coopera-tion_support / 
least_developed_countries_portal / dikirimkan_napas / items / 4585.php 
 
• Proses Rencana Adaptasi Nasional (RAN) membantu negara-negara melakukan 
perencanaan adaptasi iklim jangka menengah dan panjang yang komprehensif. Lihat: 
http://www.wri.org/blog/2014/06/clarifying-unfccc-national-adaptation-plan-process 
 
• Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memberikan Profil 
Percobaan Perubahan Iklim mengenai iklim umum, tren iklim terkini, dan proyeksi iklim masa 
depan untuk masing-masing negara: http://country-profiles.geog.ox.ac.uk / 
 
• World Resources Institute menyediakan profil negara untuk lebih dari 220 negara, 
menyajikan informasi lingkungan dan emisi GRK tentang variabel-variabel utama untuk 
setiap area topik: http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=3 
 
 
 
 
 



• Laporan dari panel iklim PBB (IPCC). Mereka dapat ditemukan di 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm 
 
• weAdapt basis pengetahuan adalah alat berbasis web, sumber terbuka dengan informasi 
yang berguna tentang adaptasi perubahan iklim untuk banyak negara: weadapt.org 
 
• Status Ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim: 
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/ items / 2631.php 
 
• Germanwatch memberikan informasi tentang Indeks kinerja Perubahan Iklim pada tahun 
2011: http://www.germanwatch.org/ccpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber-sumber berikut memberikan informasi tentang bahaya dan dampaknya, serta 
kebijakan dan mekanisme pemerintah untuk pengurangan risiko bencana: 
 
• Web Pencegahan memiliki informasi tentang risiko bencana, kebijakan, dan organisasi 
yang relevan yang bekerja dalam pengurangan risiko bencana untuk setiap negara: 
http://www.preventionweb.net/english/countries/ 
 
• Relief web mempublikasikan laporan situasi, banding, dokumen kebijakan, analisis, siaran 
pers dan peta yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan: http://reliefweb.int/countries 
 
• Basis Data Bencana Internasional menyediakan data tentang bencana di masa lalu untuk 
masing-masing negara: www.emdat.be/country-profile atau www.emdat.be/disaster-profiles 
 
• Kantor Regional OCHA untuk Asia dan Pasifik menyediakan peta bahaya: 
http://ochaonline.un.org/roap/MapCentre/HazardMaps/tabid/3725/language/fr-

FR/Default.aspx 

 

• Organisasi pencegahan bencana nasional sering memiliki situs web mereka, tetapi ada 

sedikit koherensi mengenai struktur situs web dan organisasi yang bertanggung jawab itu 
sendiri di seluruh negara. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.germanwatch.org/ccpi


 

M2/E2: Aspek Politik Nasional 
 
Tujuan 

 
• Untuk mengetahui kebijakan iklim nasional, rencana aksi dan strategi  

 2-3 jam  
 

Informasi harus dilakukan memalui penelitian literatur 
 
Bagaimana cara memfasilitasi 

 
Jika Anda ingin analisis Anda memasukkan aspek politik, Anda harus menemukan informasi 
tentang pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di bawah ini. Ini sangat penting jika tujuan 
dari penilaian ini adalah untuk menjelaskan strategi advokasi. 
 
• Apa kebijakan, strategi, program, dan rencana utama pemerintah terkait ketahanan 
perubahan iklim (strategi adaptasi), emisi GRK / penyerap karbon (strategi mitigasi), dan / 
atau kebijakan pembangunan / energi rendah karbon? 
 
• Apa kebijakan dan struktur utama pemerintah terkait pengurangan risiko bencana? Apa 
tanggung jawab pemerintah dan penduduk lokal jika terjadi bencana? 
 
• Apakah organisasi antar pemerintah (mis. UNEP, UNDP, Bank Dunia, Bank Pembangunan 
Afrika, Asia atau Antar-Amerika) membiayai, mengimplementasikan atau memberi nasihat 
tentang program atau proyek yang berkaitan dengan perubahan iklim atau yang terkait 
dengan energi di negara Anda? 
 
• Peluang apa yang ada di tingkat nasional dan di area proyek bagi organisasi masyarakat 
sipil untuk mempengaruhi kebijakan dan proses di tingkat nasional dan regional / lokal (mis. 
Platform, jaringan, konsultasi)? 
 
• Apakah ada perkembangan penting dalam kebijakan nasional terkait pengurangan risiko 
bencana (elaborasi atau revisi kebijakan)? 
 
• Apa tujuan dan strategi utama pemerintah nasional untuk kebijakan iklim internasional? 
Apakah mereka berada di tingkat bilateral, multilateral atau global (UNFCCC)? 
 
          Lihat sumber yang direkomendasikan dalam modul 2, latihan 1 (M2 
 

M2/E3: Peta Risiko Bencana 
 
Tujuan 

 

• Untuk menjadi lebih dekat dengan komunitas, dan untuk melihat bagaimana 
masyarakat yang tinggal di komunitas tersebut  memandang komunitas mereka 
• Untuk mengidentifikasi sumber mata pencaharian penting dalam masyarakat, dan 
siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadapnya 
• Untuk mengidentifikasi area dan sumber daya yang berisiko  terkait perubahan iklim, 
bahaya alam atau buatan manusia 

• Untuk menganalisis perubahan bahaya 

120 menit untuk dua-duanya, menggambar peta (90 menit) dan diskusi (30 menit) 
 

Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan dengan penduduk setempat dalam lokakarya yang dibagi berdasarkan 
gender 
 
Bagaimana cara memfasilitasi (90 Menit) 

 

1. Persiapkan latihan (lihat gambar 6): Sediakan lembaran kertas (ukuran minimum 50 
cm x 100 cm) dan pensil warna untuk menggambar peta. Ini membantu pada awalnya 
jika Anda memiliki gagasan tentang batas-batas kabupaten / desa tempat proyek ini 
berada dan menggambarnya di selembar kertas. 
 
2. Jelaskan kepada peserta bahwa mereka akan menggambar peta komunitas mereka. 



3. Untuk mulai dengan, para peserta menggambar batas-batas komunitas atau desa 
mereka. 
 
Anda harus membantu peserta untuk memulai tetapi biarkan mereka menggambar peta 
mereka sendiri. Gunakan tanda atau simbol untuk menggambar fasilitas, sumber daya, 
dll. Cobalah untuk menghindari nama tertulis. Buat kunci untuk simbol dan tanda yang 
digunakan (lihat contoh). 
 
Manajemen waktu: Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu menggambar batas, 
area dan fasilitas yang ditetapkan. Cobalah untuk fokus pada informasi utama (sumber 
daya dan bahaya). 
 
4. Minta anggota masyarakat untuk menggambar lokasi: 
 
a. Wilayah pemukiman: desa dan kota 
b. Fasilitas: jalan, gereja / masjid, klinik kesehatan, sekolah, sumur 
 
c. Sumber: area hutan, badan air, lahan pertanian, zona perikanan, padang rumput, 
tempat spiritual 
 
5. Adakah yang hilang yang tampaknya relevan atau penting bagi Anda? Ketika anggota 
masyarakat sepakat bahwa peta tersebut mewakili komunitas mereka, mulailah langkah 
kedua: mengidentifikasi bahaya. 
 
6. Area mana yang berisiko dari berbagai jenis bahaya? 
 
Misal. Bahaya iklim: suhu, curah hujan, (tahunan, musiman, harian) kenaikan 
permukaan laut (erosi pantai / tebing, perubahan pasang surut / sungai / teluk), peristiwa 
ekstrem (kekeringan, hujan deras, kebakaran dll.) 
 
b. Bahaya alam: siklon / badai, banjir, kekeringan, El Nino (pemanasan), La Nina 
(pendinginan), gempa bumi, gunung berapi 
 
c. Bencana akibat manusia: Konflik sosial-politik, sampah, penggundulan hutan, dll. 
 
Jangan mengacaukan bahaya dengan dampaknya. Yang terakhir akan dianalisis pada 
langkah berikutnya. Bahaya yang mempengaruhi seluruh area (tidak spesifik lokasi) 
dicatat di pinggir papan. 
 
Perubahan iklim adalah fenomena jangka panjang (lebih dari beberapa dekade), 
sehingga perubahan yang terjadi sekali dalam sepuluh atau dua puluh tahun terakhir 
bukan karena perubahan iklim. Juga, perlu diingat bahwa kejadian bencana yang terjadi 
baru-baru ini sering kali lebih diingat dan oleh karena itu sering kali dinilai berlebihan 
oleh peserta. 
 
Tidak ada perbedaan yang dibuat antara bahaya yang terkait dengan perubahan iklim 
dan bahaya lainnya, karena penduduk setempat jarang tahu tentang asal mula bahaya 
yang sebenarnya. Namun, penting untuk dicatat bagi diri Anda sendiri apakah bahaya 
tersebut terkait dengan perubahan iklim atau tidak, dengan mempertimbangkan hasil 
Anda dalam modul 2. Ini juga akan memberi Anda wawasan evolusi bahaya hari ini di  
masa depan. Selain itu, pertimbangkan potensi hubungan antara bahaya yang terjadi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6: Peta bahaya dijabarkan dalam sebuah lokakarya dengan nelayan perempuan di Filipina (Foto: 
M. Künzler). 
 

 

Ketika peta telah selesai dibuat, tanyakan kepada anggota grup pertanyaan-
pertanyaan berikut: 
 
• Apakah bahayanya berbeda sekarang daripada 10/20/30 tahun yang lalu (tergantung 
pada usia peserta)? Apakah bahaya berubah dalam frekuensi dan intensitas? 
 
• Siapa yang paling terdampak oleh bencana ini?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
M2/E4: Kalender Musim 

 
Tujuan 

 

• Untuk mengidentifikasi periode-periode stres, bahaya, penyakit, kelaparan, hutang, 

kerentanan, dll. 

• Untuk memahami kegiatan / acara utama komunitas 

• Untuk menganalisis perubahan dalam kegiatan musiman, peristiwa, intensitas, dan 

frekuensi dan kaitannya dengan perubahan iklim 

 

75 menit untuk menggambar (45 menit) dan diskusi (30 menit) 

 

Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan 

dengan penduduk setempat dalam lokakarya yang dipisahkan oleh gender. 

 

Cara Memfasilitasi (45 menit) 

1. Persiapkan latihan (lihat gambar 7 dan 8): Sediakan lembaran kertas (ukuran minimum 

50 cm x 100 cm) dan pensil warna. Siapkan tabel dan tandai bulan dalam sumbu 

horizontal 

2. Jelaskan kepada peserta bahwa Anda ingin mengembangkan kalender musiman untuk 

menunjukkan acara dan kegiatan utama yang terjadi selama tahun tersebut. 

3. Minta orang untuk membuat daftar musim, acara, kondisi, dll. Di sepanjang sumbu 

vertikal. Daftar tersebut harus mencakup: 

a) Musim hujan 

b) Kegiatan seperti musim tanam dan panen, pemeliharaan ternak, atau musim tangkap 

ikan 

c) Waktu variabel iklim atau bahaya: topan / siklon, banjir, kekeringan, El Nino 
(pemanasan), La Nina (pendinginan), gempa bumi, curah hujan 
 
d) Periode stres: kelangkaan makanan, kekurangan air, penyakit 
e) Waktu migrasi 
f) Liburan / festival penting



 
 
4. Ketika peristiwa-peristiwa utama telah terdaftar, plot waktu mereka dalam tabel 
berdasarkan kesepakatan di antara para peserta (baik dengan x untuk setiap bulan (gambar 
7) atau dengan garis (gambar 8)) 
 
5. Tanyakan kepada para peserta, terutama yang lebih tua, tentang situasi 20 atau 30 tahun 
yang lalu untuk setiap item dan tandai dengan warna yang berbeda (dapat dilihat pada 
gambar 8: garis hijau (saat ini) dan merah (30 tahun yang lalu) 
 
Manajemen waktu: Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu menyelesaikan latihan karena 
diskusi sangat penting. Perubahan iklim adalah fenomena jangka panjang (lebih dari 
beberapa dekade), sehingga perubahan yang terjadi sekali dalam sepuluh atau dua puluh 
tahun terakhir bukan karena perubahan iklim. 

 
 

Gambar 7: Kalender musiman dielaborasi dengan perempuan 
petani dan penggembala di Kenya (Foto: M. Künzler). Gambar 8: Kalender musiman yang dielaborasi  

  dengan wanita pedesaan di Kongo (Foto: G. Horneber) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belajar dan Diskusi (30 menit) 
 
Ketika kalender selesai, tanyakan kepada anggota grup pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
• Apa perbedaan dalam waktu musim dan acara dibandingkan dengan 20 atau 30 tahun yang 
lalu. Apa yang bisa menjadi alasan untuk perubahan ini? 
 
• Apakah ada tren atau perubahan dalam frekuensi atau intensitas peristiwa dari waktu ke 
waktu? 
 
Interpretasi latihan 3 dan 4 (umpan balik dari tim analisis proyek kepada penerima manfaat) 
 
• Apakah bahaya dan perubahan musim (mis. Musim hujan / kekeringan, kenaikan 
permukaan laut, dll.) Sesuai dengan perubahan iklim yang diamati dan prediksi perubahan 
iklim dari para ilmuwan (hasil M2 / E1)? 
 
• Jelaskan interpretasi Anda tentang hasilnya kepada para peserta. 
 
 



 

M2/E5: Latihan Alternatif untuk Mengidentifikasi Bahaya 

Latihan ini dapat dilakukan jika Anda tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan peta 
bahaya (M2 / E3) dan kalender musiman (M2 / E4). 

 
 

Tujuan 
 
• Untuk mengidentifikasi bahaya iklim, alam, dan buatan manusia 
• Untuk menganalisis perubahan bahaya selama 10/20/30 tahun terakhir 
• Untuk menganalisis perubahan bahaya musiman serta perubahan intensitas dan 
frekuensi 
 
45 menit untuk menggambar (15 menit) dan diskusi (30 menit) 
 
Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan dengan penduduk setempat dalam lokakarya yang dipisahkan oleh 
gender. 

  
 

Cara Memfasilitasi (15 menit) 

 

1. Persiapkan latihan (lihat gambar 9): Sediakan lembaran kertas dan pensil. 

2. Sebagai langkah pertama, tanyakan orang-orang tentang bahaya apa yang mereka 

hadapi dalam kehidupan sehari-hari: 

 

a) Bahaya alam: topan / siklon, banjir, kekeringan, El Nino (pemanasan), La Nina 

(pendinginan), gempa bumi, aktivitas vulkanik 

 

b) Bahaya iklim: suhu, curah hujan, (tahunan, musiman, harian) kenaikan permukaan 

laut (erosi pantai / tebing, perubahan pasang surut / sungai / teluk), peristiwa ekstrem 

(kekeringan, hujan deras, kebakaran dll.) 

 

c) Bahaya buatan manusia: Konflik sosial-politik, sampah sembarangan, penggundulan 

hutan, dll. 

 

3. Apakah ada bahaya yang relevan atau penting yang hilang? Ketika anggota 

masyarakat telah sepakat bahwa bahaya tersebut mewakili komunitas mereka, 

mulailah langkah kedua: mengidentifikasi tiga atau empat bahaya yang paling penting. 

 

4. Minta komunitas untuk menyebutkan tiga atau empat bahaya paling penting. 

Cobalah untuk merangkum bahaya tertentu jika peserta menyebutkan banyak yang 

serupa. Misalnya berbagai penyakit seperti malaria, diare dan tipus dapat diringkas 

sebagai penyakit manusia. 

 

Tidak ada perbedaan yang dibuat antara bahaya yang terkait dengan perubahan iklim 

dan bahaya lainnya, karena penduduk setempat jarang tahu tentang asal mula bahaya 

yang sebenarnya. Penting, bagaimanapun, untuk mencatat bagi diri Anda sendiri 

apakah bahaya terkait dengan perubahan iklim atau tidak, mempertimbangkan hasil 

Anda dalam modul 2. Ini juga akan memberi Anda wawasan tentang evolusi masa 

depan dari bahaya saat ini. Lebih lanjut, pertimbangkan hubungan potensial antara 

bahaya.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Belajar dan Diskusi (30 menit) 
 
Ketika daftar bahaya selesai, tanyakan kepada 
anggota kelompok pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
• Apakah bahayanya berbeda sekarang dibandingkan 
10/20/30 tahun yang lalu (tergantung pada usia 
peserta)? Apakah bahaya berubah dalam frekuensi 
dan intensitas? 
 
• Apakah ada perbedaan terkait waktu bahaya 
musiman dibandingkan dengan 10/20/30 tahun yang 
lalu (tergantung pada usia peserta)? 
 
Interpretasi latihan 5 (umpan balik dari tim analisis 
proyek kepada penerima manfaat) 
 
• Apakah bahaya dan perubahan musim (mis. Musim 
hujan / kekeringan, kenaikan muka air laut dll.) 
Sesuai dengan perubahan iklim yang diamati dan 
prediksi perubahan iklim dari para ilmuwan (hasil M2 
/ E1)? 
 
• Jelaskan pengamatan Anda tentang hasilnya 
kepada peserta. 
 
 
 
 
Gambar 9: Identifikasi bahaya diuraikan dalam sebuah lokakarya 
dengan petani laki-laki dan penggembala di Kenya (Foto: M. 
Künzler). 

 
 

 



Modul 3 
 

AnalisisPartisipatif Kerentanan dan Kapasitas 
 

Modul ini terdiri dari analisis partisipatif mengenai dampak bahaya, strategi yang ada di 
komunitas, dan sumber mata pencaharian yang rentan di dalam masyarakat. Lebih tepatnya, 
Anda akan mengidentifikasi bahaya yang paling penting, dampak utamanya dan juga strategi 
koping yang saat ini diterapkan oleh penduduk lokal (pria dan wanita) untuk meredam 
dampak negatif. Pada langkah kedua, sumber mata pencaharian yang paling penting 
diidentifikasi dan kerentanannya terhadap bahaya alam dianalisis.  
 

Setengah Hari 
 

Informasi ini dikumpulkan melalui latihan partisipatif berikut:   
• Matriks Kerentanan (M3 / E1): Peserta mengidentifikasi sumber mata pencaharian 
utama dan bahaya. Mereka mengevaluasi dampak bahaya terhadap penghidupan 
mereka. 
 
• Strategi Penanggulangan Dampak Bencana (M3 / E2): Peserta menyiapkan tabel 
dengan baris yang menunjukkan bahaya, dampak dari bahaya ini dan strategi untuk 
menangani dampak tersebut. Peserta mendiskusikan keberlanjutan dan efektivitas 
strategi koping mereka.  

 

Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan penduduk setempat 
dalam lokakarya yang dipisahkan oleh gender.  

 

Direkomendasikan untuk menyelenggarakan lokakarya yang dipisahkan oleh gender, 
satu untuk pria dan satu untuk wanita, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 
Jika Anda bekerja dengan kaum minoritas, mungkin akan membantu jika mereka 
bekerja dalam kelompok yang berbeda.  

 

Kiat untuk kerja lapangan, serta program implementasi yang umum, dapat ditemukan 
di an-nexes I dan II.  

 

M3/E1: Matriks Kerentanan 
 
Tujuan 
• Untuk menentukan bahaya utama yang memiliki dampak paling serius pada sumber daya 
penghidupan penting 
 
• Untuk menentukan sumber mata pencaharian mana yang paling rentan 

90 menit untuk mengambar (80 menit) dan diskusi (15 menit) 
 

Bagaimana cara memfasilitasi 
 

1. Siapkan matriks terlebih dahulu (lihat gambar 9). Ini dapat dilakukan pada lembaran 
kertas (ukuran min-imum 50 cm x 100 cm). 

2. Minta kelompok untuk mengidentifikasi sumber mata pencaharian mereka yang 
paling penting. Anda dianjurkan untuk mengategorikan sumber daya sesuai dengan 
klasifikasi berikut. Idealnya, setidaknya tiga sumber daya di setiap kategori akan 
diidentifikasi. 
 
a. Sumber daya alam: sumber daya alam di mana orang bergantung pada 
pendapatan, makanan, obat-obatan, perlindungan, dll. Contoh: hutan, air, udara, 
tanah, tanaman, sayuran, ikan, dan ternak. 
 
b. Sumber daya ekonomi dan keuangan: Stok dan aliran uang yang diandalkan 
orang. 
 
 
 
 



Contoh: pendapatan dari penjualan produk pertanian dan kerajinan tangan, 
pekerjaan sambilan, dan pengiriman uang. 
   
c. Sumber daya manusia: Keterampilan, pengetahuan, kapasitas dan kesehatan yang 
baik penting bagi mengejar mata pencaharian. Contoh: keterampilan kesehatan, 
pertanian atau kepemimpinan dan pengetahuan khusus jender, seperti pengetahuan 
teknologi dan materi biologis perempuan1. 

 
 
 
 



 
d. Sumber daya sosial: Hubungan dan lembaga sosial formal dan informal 
meningkatkan 
 
penting untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh: dewan 
lokal, gereja, koperasi, serikat pekerja, keluarga. 
 
e. Sumber daya fisik: infrastruktur dasar dan modal produktif untuk transportasi, 
 
bangunan, pengelolaan air, energi dan komunikasi, dll. Contoh: jalan, rumah 
sakit, tempat tinggal, tangki air. 

 

Jika Anda memiliki masalah manajemen waktu, berkonsentrasilah pada sumber 
daya yang dipengaruhi oleh bahaya yang disebutkan dalam peta bahaya (M2 / E3). 

 
3. Minta kelompok untuk mengidentifikasi dua atau tiga bahaya utama terhadap mata 

pencaharian mereka yang diidentifikasi dalam latihan M2 / E3-5 (jumlah bahaya 
yang diidentifikasi akan tergantung pada manajemen waktu sejauh ini) dan buat 
daftar secara horizontal di bagian atas matriks, lagi menggunakan simbol jika perlu.  

4. Nilai dampak dari setiap bahaya pada sumber daya. Sistem penilaian adalah sebagai 
berikut: 
3 = dampak signifikan pada sumber daya (catat dengan warna merah) 
 
2 = dampak sedang pada sumber daya (catat dengan warna biru) 
1 = dampak rendah pada sumber daya (catat hitam) 
0 = tidak atau dampak positif pada sumber daya (catat dengan warna hitam) 

 
5. Minta para peserta untuk memutuskan tingkat dampak yang dimiliki masing-masing 

bahaya terhadap masing-masing sumber daya, catat skornya. Mulai peringkat 
dengan hazard 1 mengikutinya secara vertikal, kemudian hazard 2, dll. Waspadai 
pemimpin opini, penanggap cepat, manipulasi dan dominasi. Luangkan waktu yang 
cukup untuk membahas skor dan untuk menemukan konsensus, terutama di awal 
latihan. 

 
6. Pencatat harus mencatat pokok-pokok diskusi utama yang mengarah pada skor 

yang diberikan, dan ketidaksepakatan pada skor tersebut. 
 

Gambar 10: Matriks kerentanan diuraikan dalam sebuah 
lokakarya dengan petani pria dan penggembala di Kenya 
(Foto: M. Künzler).  

 
Belajar dan berdiskusi (15 menit) 

 
• Tambahkan angka secara vertikal 
dan vertikal 
• Mata pencaharian yang paling 
rentan: Sumber mata pencaharian 
mana yang memiliki jumlah horisontal 
tertinggi dan dengan demikian paling 
rentan? 
• Dampak bahaya tertinggi: Bencana 
manakah yang memiliki jumlah vertikal 
tertinggi dan dengan demikian 
menginduksi dampak tertinggi pada 
sumber mata pencaharian yang 
diidentifikasi? 
• Mempertimbangkan perubahan iklim 
yang diproyeksikan, bagaimana 
mungkin bahaya dan kerentanan mata 
pencaharian berubah di masa depan? 
Akankah mata pencaharian lain 
menjadi rentan? 
• Untuk sumber mata pencaharian 
manakah yang paling penting untuk 
menerapkan strategi koping yang 
diidentifikasi?



 
 
 
 
 
 

 
1
 Penjelasan APRODEV, Oktober 2009, Panggilan untuk Fleksibilitas HKI dalam Perubahan Iklim dan 

Negosiasi Perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual Wanita. 



 

M3/E2: Risiko Bencana - Dampak – Strategi 
 
Tujuan 
 
• Untuk mengidentifikasi dampak bahaya pada kehidupan dan mata pencaharian kelompok 
 
• Untuk mengidentifikasi strategi penanggulangan yang saat ini digunakan untuk mengatasi 
bahaya dan dampak yang diidentifikasi 
 
• Untuk mengidentifikasi keefektifan dan keberlanjutan dari strategi  

 
 
Bagaimana cara memfasilitasi (60 menit)  

 
. 

1. Persiapkan latihan (lihat gambar 10): Sediakan lembaran kertas (ukuran minimum 50 cm x 
100 cm) dan pensil warna untuk melengkapi tabel. 
 
2. Sebutkan dua atau tiga bahaya utama yang diidentifikasi dalam M2 / 3-5 secara vertikal 
(jumlah bahaya yang diidentifikasi akan tergantung pada manajemen waktu sejauh ini). 
 
3. Identifikasi dampak paling penting dari bahaya yang disebutkan di atas. 
 
Jangan bingung dampak dengan bahaya. Contoh bahaya alam termasuk kekeringan atau 
badai, sementara dampaknya dapat mencakup kerusakan tanaman dan tempat tinggal yang 
hancur. Dampak spesifik gender dapat berupa sumber air yang mengering, sehingga 
menghasilkan peningkatan pekerjaan rumah dan waktu yang dihabiskan untuk 
mengumpulkan air bagi perempuan karena kekeringan dan curah hujan yang langka 
 
4. Identifikasi strategi koping yang ada: Bagaimana Anda merespons dampaknya? 
 
5. Bagaimana strategi koping ini bekerja? Seberapa efektif dan berkelanjutan mereka? 
 
Pastikan bahwa laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam 
strategi mengatasi mereka: dalam contoh yang disebutkan di atas, strategi penanganan 
khusus gender untuk kota bekas luka dapat berupa praktik hemat air, mis. mengumpulkan air 
hujan. 
 
Ketahuilah bahwa orang harus mengidentifikasi strategi koping mereka yang sebenarnya, 
daripada mekanisme respons yang diinginkan. 
 

Diskusi (20 menit) 
 

• Dari mana strategi koping ini berasal? Bagaimana mereka diwariskan dalam keluarga dan 
komunitas? 
 
• Apakah ada strategi koping yang berbahaya bagi penghidupan dalam jangka panjang? 
  
 
Interpretasi (umpan balik dari tim analisis proyek kepada peserta) 
 
• Mengangkat masalah efektivitas dan keberlanjutan. Apakah strategi koping jangka pendek 
atau jangka panjang ini? Bisakah populasi mengatasi sendiri dampaknya? Pada siapa dan 
bagaimana penduduk mengandalkan dukungan untuk mengatasi dampak? Seberapa efisien 
strategi koping dengan skenario perubahan iklim yang telah ditentukan sebelumnya? 
 
• Jelaskan hasilnya kepada peserta 
 

• Dari mana strategi ini berasal? Bagaimana mereka diwariskan dalam keluarga dan 
komunitas 

• Apakah ada strategi yang berbahaya bagi penghidupan dalam jangka panjang?
 



 Interpretasi (umpan balik dari tim analisis proyek kepada peserta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 11: Strategi 

Penanggulangan Bencana-
Dampak dijabarkan dalam 
lokakarya dengan staf LSM di 
Afrika Selatan (Foto: G. 
Horneber).

 
 

 



Modul 4 
 

Identifikasi Strategi Adaptasi Secara Partisipatif  
 

Dalam modul ini, Anda mengidentifikasi hambatan atau kesulitan dalam penerapan strategi 
menghadapi risiko bencana dan mengidentifikasi strategi adaptasi untuk memperkuat 
sumber daya penghidupan yang rentan, dan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan 
adaptif. 
 
Fokus dalam modul ini adalah strategi adaptasi. Namun, kadang-kadang strategi adaptasi 
dan mitigasi GRK tidak dapat sepenuhnya dipisahkan (mis. Reboisasi dapat menjadi 
adaptasi serta strategi mitigasi). Oleh karena itu, strategi mitigasi GRK tidak dikecualikan 
dari modul ini dan juga dapat didiskusikan. Untuk analisis terperinci tentang strategi mitigasi, 
lihat modul 5. 
  
 

1-2 Jam 
Informasi tersebut dikumpulkan melalui latihan Adaptasi strategi partisipatif (M4 / E1). 
Peserta membahas hambatan dan hambatan dalam penerapan strategi koping dan 
mengidentifikasi strategi adaptasi alternatif untuk meminimalkan kerentanan mereka, 
memperkuat kapasitas adaptif, dan meningkatkan ketahanan.  

 
Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan penduduk setempat 
dalam kelompok campuran atau terpisah.  

 

Latihan ini dapat dilakukan dalam kelompok campuran atau gender atau kelompok 
minoritas. Keputusan tergantung pada jenis kelamin dan kepekaan minoritas dari 
populasi lokal. Bisakah perempuan / minoritas mengekspresikan diri dalam kelompok 
campuran atau tidak? Jika tidak memungkinkan, gunakan kelompok yang dipisahkan 
gender / minoritas. Hasilnya disajikan dalam kelompok campuran.  

 

Pertimbangkan aspek politik. Informasi tentang hambatan politik dapat berfungsi 
sebagai dasar penting untuk menyusun strategi advokasi dalam modul 6. 
Kiat-kiat untuk kerja lapangan serta program implementasi tipikal dapat ditemukan 
dalam lampiran I dan II.  

 
 

M4/E1: Strategi Adaptasi 
 
Tujuan 

 

• Untuk mengidentifikasi alternatif strategi adaptasi dan mitigasi untuk meminimalkan 
sumber mata pencaharian yang rentan dan memperkuat kapasitas adaptasi dan 
mitigasi 
• Untuk membahas kelayakan dan hambatan untuk penerapan strategi adaptasi yang 
diinginkan 

• 60-120 menit untuk diskusi (30 menit), kerja kelompok (20-60 menit) dan diskusi (10-
30 menit) 

Diskusi (30 menit) 
 

 
•Jelaskan perbedaan antara strategi untuk mengatasi dan adaptasi (lihat halaman 
12) 
• Diskusikan kesulitan dan hambatan dalam penerapan strategi koping atau 
adaptasi? Apa alasan untuk tidak menerapkan beberapa strategi koping 
(berdasarkan hasil M3 / E2)? 
• Dalam diskusi, dan dalam analisis hasilnya, mungkin berguna untuk membedakan 
antara berbagai jenis hambatan: ekonomi (misalnya akses ke sumber daya seperti 
tanah dan keamanan kepemilikan), teknis (misalnya pengetahuan, alat, informasi), 
sosial-budaya (misalnya tradisi, larangan), fisik (misalnya sumber daya, lingkungan, 
infrastruktur), politik (misalnya partisipasi, pengambilan keputusan, kebijakan) dan 
kelembagaan (misalnya organisasi, pencarian kembali). 

 



 
 

Bagaimana cara memfasilitasi (60 menit) 
 

1. Pisahkan peserta menjadi 3-5 kelompok dengan tidak lebih dari 6 peserta per 
kelompok. Bagikan 3 atau 4 kartu ke masing-masing kelompok untuk menyelesaikan 
latihan. Jumlah total kartu yang didistribusikan tidak boleh lebih dari 20. 
 
2. Tugas untuk masing-masing kelompok: setiap kelompok mendiskusikan dan 
menyetujui 3 atau 4 strategi adaptasi (jumlahnya akan tergantung pada jumlah kartu 
yang didistribusikan). Strategi tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak bahaya, 
mengurangi kerentanan mereka dan memperkuat kapasitas dan ketahanan adaptif 
mereka. Strategi harus layak secara finansial dan teknis karena organisasi mungkin 
bertanggung jawab atas implementasinya. Strategi tersebut juga harus efektif dan 
berkelanjutan dalam konteks skenario perubahan iklim untuk area proyek dan 
dampak tambahannya. 
3. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dalam pleno. Kartu serupa 
dikelompokkan (lihat gambar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12: Identifikasi strategi adaptasi dengan 
petani dan penggembala di Kenya (Foto: M. Künzler).  

 

 Gambar 13: Kelompok strategi adaptasi dan 
suara (kuning = wanita, merah = pria) petani di 
Kongo (Foto: G. Horneber) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Belajar dan berdiskusi tentang hasil 
 
1. Prioritas strategi: Strategi mana yang perlu diimplementasikan paling mendesak? Beri 
peringkat dengan memberi masing-masing peserta 2-3 suara (mis. Stiker atau spidol 
berwarna). Untuk memastikan kebebasan berpendapat dan untuk membedakan suara 
wanita dan pria, perlu untuk menjaga kerahasiaan suara (mis. Turn flipchart). Mintalah setiap 
peserta untuk datang ke flipchart, beri warna pada perempuan dan laki-laki yang berbeda 
tanpa memberi tahu mereka dan biarkan mereka memberikan suara. Pada akhirnya putar 
flipchart dan hitung suara. Jelaskan bahwa wanita dan pria menggunakan warna yang 
berbeda untuk menggambarkan preferensi mereka. Beri peringkat pada cluster untuk 
menerima suara. 
 
2. Diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
• Apakah strategi ini layak? Apakah beberapa strategi secara teknis atau finansial tidak 
terjangkau? 
 
• Seberapa efektif dan berkelanjutan strategi ini dalam skenario perubahan iklim? 
 
• Dapatkah organisasi membantu masyarakat untuk mengimplementasikan beberapa 
strategi? 
 
• Para pemangku kepentingan lain mana yang harus dilibatkan? 
 



Modul 5 
 

Kapasitas Mitigasi Proyek 
 

Tujuan modul ini adalah untuk mengidentifikasi dampak utama kegiatan proyek yang ada 
atau yang direncanakan pada perubahan iklim. Analisisnya sederhana, dan akan membantu 
pemrakarsa proyek dan manajer untuk lebih sadar akan dampak positif dan negatif proyek 
mereka terhadap emisi GRK. Ini pada gilirannya dapat memfasilitasi peningkatan dalam efek 
proyek terhadap perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan. 
 
Analisis ini mengikuti daftar sumber emisi potensial dan penyerap karbon (lihat halaman 29-
32). Pengguna akan memperkirakan cara proyek mereka atau area proyek mempengaruhi 
sumber dan sink ini. Ini akan memberi mereka perasaan tentang dampak global proyek 
terhadap perubahan iklim. Namun, tidak ada pengukuran emisi GRK yang tepat.  
 

1-2 Jam 
 
 
Informasi tersebut dikumpulkan melalui latihan ―kapasitas mitigasi proyek (M5 / E1)‖. 
Staf proyek mengidentifikasi dampak kegiatan proyek terhadap emisi GRK dan 
penyerap karbon. 
Strategi mitigasi alternatif diidentifikasi. 
Tinjau daftar sumber emisi potensial dan carbon sink di halaman 29-32. 
Anda mungkin memerlukan informasi lebih lanjut tentang dasar-dasar perubahan iklim. 
Lihat Pengantar Terminologi di halaman 7 ff. 
  

 

 
Informasi tersebut harus dikumpulkan melalui konsultasi dengan staf proyek. 
Jika mitigasi adalah kepentingan khusus dalam proyek, informasi untuk modul ini 
juga dapat dikumpulkan melalui konsultasi dengan penduduk lokal dalam kelompok 
campuran atau terpisah.  

 

 
Kiat untuk kerja lapangan serta program implementasi yang tipikal dapat ditemukan di 
an-nexes I dan II. 
 
Jika Anda tidak melakukan penampisan proyek, cobalah untuk melakukan analisis 
yang sama dengan menunjukkan potensi sumber utama dan penyerap karbon di 
wilayah yang Anda analisis. 
 
Beberapa efek negatif pada perubahan iklim mungkin terkait dengan kegiatan yang 
tidak dapat disangkal bagi pembangunan lokal. Dengan demikian, seseorang harus 
selalu menyeimbangkan pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M5/E1: Kapasitas Mitigasi Proyek 
 
Tujuan 

• Untuk memahami bagaimana kegiatan proyek berdampak pada emisi GRK dan 
penyerap karbon. 
• Untuk mengidentifikasi strategi mitigasi untuk meningkatkan dampak proyek 
terhadap emisi GRK dan penyerap karbon. 

 

60-120 menit (latihan) 
 
Bagaimana Cara Memfasilitasi 

 

1. Siapkan meja terlebih dahulu (lihat contoh pada gambar 14 dan 15). Ini dapat 
dilakukan pada selembar kertas (ukuran minimum 50 cm x 100 cm). 
2. Kegiatan proyek: Tinjau daftar sumber emisi potensial dan penyerap karbon pada 
halaman 29-32 dan identifikasi sumber yang sesuai untuk proyek Anda. 
3. Jelaskan dampak proyek Anda: Identifikasi dampak dari kegiatan proyek Anda 
pada sumber karbon dan tenggelamnya dan evaluasi arah dampak: 
positif = mengurangi emisi atau meningkatkan kualitas tenggelam = ↓ GHG netral = 
tidak ada dampak = 0 
negatif = meningkatkan emisi atau mengurangi penyerap karbon = ↑ GRK 
 
Aktivitas yang sama dapat mempengaruhi emisi dengan berbagai cara dan mungkin 
memiliki efek yang berlawanan. Dampak bersih selalu tergantung pada keadaan 
setempat. 

 
4. Strategi mitigasi: Tinjau hasil latihan dan identifikasi strategi yang meningkatkan 

dampak Anda pada sumber emisi dan penyerap karbon (apakah dengan 
membalikkan dampak negatif atau meningkatkan dampak positif). 

 
Gambar 14 dan 15: Identifikasi Dampak dan Strategi Mitigasi Proyek dalam lokakarya dengan staf proyek di 
Kenya (Foto: M. Künzler). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Daftar potensi sumber emisi dan penyerap karbon 

Aktivitas Uraian  ↑GRK 0 ↓GRK 

Penggunaan Energi Pembakaran bahan bakar fosil mengarah pada 
emisi karbon dioksida (CO2), yang secara global 
merupakan GRK yang paling disebabkan oleh 
manusia. Sebuah proyek dapat mempengaruhi 
sumber-sumber emisi tersebut. 

      

Penggunaan Transportasi Emisi tergantung pada seberapa banyak 
transportasi yang digunakan, berapa jauh 
jaraknya dan seberapa efisien bahan bakar 
kendaraan tersebut. 

Penggunaan energi tak 
terbarukan 
untuk penerbangan, mobil, 
sepeda motor, 
angkutan umum (bus, kereta 
api) 

   Bersepeda, berjalan kaki dan 
penggunaan energi terbarukan 
(yaitu biogas atau tenaga surya) 
untuk mobil dan angkutan umum, 
penggunaan mobil kecil yang 
hemat energi, meminimalkan 
intensitas dan frekuensi 
transportasi 

Penggunaan Listrik  Emisi bergantung pada berapa banyak listrik yang 
digunakan, dan dari mana asalnya, yaitu apakah 
itu berasal dari sumber energi terbarukan seperti 
tenaga air, angin, atau tenaga surya, atau dari 
sumber yang menghasilkan emisi GRK seperti 
pembangkit termal atau generator. 

Produksi listrik yang tidak 
terbarukan (mis. Pembangkit 
listrik tenaga panas atau 
generator yang dioperasikan 
dengan sumber energi yang 
tidak terbarukan: batubara, 
bensin, gas, diesel, dll.) 

  penggunaan energi terbarukan: 
hidro, tenaga surya atau angin, 
biogas 

Penggunaan energi untuk 
bangunan  

Sumber potensial termasuk  pemanas, pendingin, 
dan kompor memasak. Emisi bergantung pada 
seberapa banyak energi yang digunakan dalam 
bangunan dan apakah bahan bakar dapat 
diperbarui atau tidak. 

(berdasarkan sumber energi 
tidak terbarukan) AC, kipas 
angin, kulkas, laptop, bola 
lampu, oven memasak, 
pemanas air, penggunaan kayu 
bakar yang tidak efisien, 
konstruksi rumah yang tidak 
efisien untuk pemanasan atau 
pendinginan dll. 

  pemanas air tenaga surya, kompor 
surya, lampu surya, bola lampu 
hemat energi, pompa air angin, 
kompor memasak hemat energi, 
konstruksi rumah hemat energi 
dengan isolasi yang dioptimalkan 
untuk pemanasan atau 
pendinginan. 



Pertanian Pertanian dapat memengaruhi perubahan iklim 
melalui beberapa GHG, termasuk karbon dioksida 
(CO2), dinitrogen oksida (N2O) dan saya daripada 
(CH4). Jumlahnya tergantung pada penggunaan 
tanah, biomassa, pupuk, pestisida, dan energi 
untuk mesin. 

      

Pemanfaatan Tanah  Tanah melakukan fungsi penting sebagai 
penyerap karbon. Tanah yang terdegradasi 
menangkap lebih sedikit karbon. Kegiatan yang 
berkontribusi terhadap erosi tanah cenderung 
memiliki efek negatif terhadap perubahan iklim, 
sedangkan yang berkontribusi terhadap 
penanaman kembali dapat diharapkan untuk 
meningkatkan penangkapan karbon tanah. 

Aktivitas yang berkontribusi 
terhadap erosi tanah, salinisasi 
drainase, pengasaman, 
budidaya berlebihan, 
pembajakan dalam, monokultur, 
pertanian air dalam, mis. Padi 

  Kegiatan yang berkontribusi pada 
penanaman kembali, penggunaan 
pupuk organik, meninggalkan 
residu tanaman di ladang, 
meningkatkan penutup tanah, 
pertanian organik, pengelolaan 
pengolahan tanah 

Penggunaan lahan dan 
perubahan penggunaan 
lahan 
  

Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan 
lahan mencakup emisi dan pemindahan gas 
rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan 
langsung yang disebabkan oleh manusia, 
perubahan penggunaan lahan dan kegiatan 
kehutanan. Luas dan jenis penggunaan lahan 
secara langsung mempengaruhi habitat satwa liar 
dan keanekaragaman hayati. Perubahan lanskap 
manusia dari vegetasi alami menjadi penggunaan 
lainnya biasanya melepaskan karbon dioksida dan 
mengakibatkan hilangnya habitat, degradasi, dan 
fragmentasi, yang semuanya dapat memiliki 
dampak buruk pada keanekaragaman hayati. 

Deforestasi, tebang dan bakar, 
perubahan lahan basah, 
konversi hutan menjadi lahan 
pertanian 

  Restorasi dan konservasi lahan 

Penggunaan Biomasa Pembakaran biomassa  berkontribusi terhadap 
perubahan iklim, sedangkan jika itu digunakan 
sebagai sumber energi untuk menggantikan 
bahan bakar fosil, itu dapat memiliki efek positif. 

Membakar padi, tebu atau 
ladang pertanian lainnya, 
membakar bahan organik, 
memotong dan membakar 

 kompos 
  
  

biogas, bahan organik sebagai 
pupuk 

 Penggunaan pupuk dan 
pestisida 

Pupuk sintetis menyebabkan emisi GRK selama 
proses produksinya dan ketika diterapkan dalam 
jumlah besar ke tanah. Menggantinya dengan 
pupuk organik cenderung mengurangi emisi. 

Gunakan pupuk sintetis dan 
pestisida 

kompos pupuk organik dan pestisida, 
mengoptimalkan waktu aplikasi 
pupuk, penggunaan kembali zat 
gizi 



Penggunaan energi untuk 
mesin 

Emisi bergantung pada seberapa banyak energi 
(termal dan listrik) digunakan, dan dari mana 
asalnya, yaitu apakah itu berasal dari sumber 
energi terbarukan seperti tenaga air, angin, atau 
tenaga surya, atau dari sumber yang 
menghasilkan emisi GRK seperti pembangkit 
termal atau generator. 

mesin menggunakan energi 
yang tidak terbarukan (tidak 
efisien) 

   mesin (efisien) yang menggunakan 
energi terbarukan, seperti pompa 
air tenaga surya atau angin, dll. 

Ternak Memelihara ternak dapat menghasilkan emisi 
dalam bentuk metana dan dinitrogen oksida, 
namun tergantung pada penggunaan pakan, 
pupuk kandang dan penggunaan lahan serta 
perubahan penggunaan lahan. 

      

Penggunaan pakan Ternak menghasilkan emisi gas metana penting 
karena fermentasi enterik oleh ruminansia. 
Jumlah total emisi tergantung pada spesies dan 
jumlah hewan serta praktik nutrisi. 

fermentasi enterik, degradasi 
dan deforestasi tanpa 
manajemen penggembalaan 

  Manajemen penggembalaan yang 
dioptimalkan 

Penggunaan pupuk 
kandang 

Kotoran ternak menghasilkan emisi GRK, 
terutama nitro oksida dan gas metana. Namun, 
dapat digunakan sebagai pupuk dan menghindari 
emisi dari memproduksi dan menerapkan pupuk 
sintetis. 

Menyimpan kotoran hewan 
tidak ditutup dan di bawah sinar 
matahari 

  Gunakan pupuk kandang sebagai 
pupuk organik, gunakan untuk 
biogas, pisahkan limbah cair dan 
padat untuk penyimpanan 

Penggunaan lahan dan 
perubahan penggunaan 
lahan 

Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan 
lahan mencakup emisi dan pemindahan gas 
rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan 
langsung yang disebabkan oleh manusia, 
perubahan penggunaan lahan dan kegiatan 
kehutanan. 
 
Luas dan jenis penggunaan lahan secara 
langsung mempengaruhi habitat satwa liar dan 
keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia atau 
ternak mengubah kandungan karbon tanah dan 
juga kapasitas biomassa sebagai penyerap 
karbon. 

Membakar ladang untuk padang 
rumput, penggundulan hutan, 
tebang dan bakar, 
penggembalaan yang terlalu 
banyak menimbun, degradasi, 
tidak ada pengelolaan lahan 
penggembalaan 

  Restorasi dan konservasi padang 
rumput, reboisasi, peningkatan 
pengelolaan lahan penggembalaan 
mis. manajemen tingkat stocking, 
penggembalaan rotasi 



Perikanan Kegiatan penangkapan ikan dapat berkontribusi 
dalam emisi yang cukup tergantung pada 
penggunaan energi, penggunaan kolam ikan atau 
udang atau penggunaan alat tangkap. 

      

Penggunaan energi Penggunaan bahan bakar dalam perikanan 
menghasilkan emisi GRK yang cukup besar. 
Dalam perikanan komersial, bahan bakar 
digunakan untuk kegiatan seperti pemrosesan di 
atas kapal, pendinginan, dan pembekuan, tetapi 
secara umum kegiatan yang paling banyak 
memakan bahan bakar adalah propulsi kapal. 
Karena tingkat penangkapan ikan yang berlebihan 
saat ini, kapal harus melangkah lebih jauh dan 
menangkap ikan lebih dalam dari sebelumnya 
untuk menangkap ikan, sehingga menghabiskan 
jumlah bahan bakar yang semakin besar. 

Penggunaan energi tak 
terbarukan untuk pembekuan, 
kapal, dan transportasi dengan 
mobil, bus, dll. 

  Penggunaan energi terbarukan 
(yaitu biogas atau tenaga surya) 
untuk pembekuan, kapal, dan 
transportasi dengan mobil, bus, dll. 
Penggunaan mesin hemat energi. 

Pemanfaatan tambak ikan 
atau udang 

Habitat laut pesisir rapuh dan dihancurkan untuk 
memberi jalan bagi kolam ikan dan udang melalui 
penggundulan hutan. Juga, penggunaan input 
kimia untuk produksi ikan dan udang berkontribusi 
terhadap emisi GRK, sedangkan penggunaan 
input organik menguranginya. 

Deforestasi mangrove, 
penggunaan pakan kimia, 
pupuk, pestisida dan 
pembersih, penggunaan energi 
tidak terbarukan untuk aerasi 

  Penggunaan pakan organik, pupuk, 
pestisida dan pembersih, 
penggunaan energi terbarukan 
untuk aerasi 

Penggunaan alat tangkap Untuk perikanan dengan stok yang sama, teknik 
yang berbeda dapat digunakan. 
 
Pengurangan signifikan emisi GRK dapat dicapai 
dengan beralih dari teknik intensif bahan bakar ke 
teknik alternatif yang menggunakan lebih sedikit 
bahan bakar. Juga, praktik penangkapan ikan 
yang paling intensif bahan bakar seringkali paling 
merusak habitat dasar laut dan formasi terumbu. 
 
Dampak terkait perubahan iklim ini akan memberi 
tekanan tambahan besar pada stok ikan: 
sepertiga stok ikan di seluruh dunia saat ini terlalu 
banyak ditangkap (FAO 2011) dan karenanya 
kurang tangguh terhadap dampak iklim. 

Penangkapan ikan dinamit, 
penangkapan ikan berlebih, 
penggunaan teknik 
penangkapan ikan seperti jala 
jadi atau nyamuk, pengerukan, 
pukat dasar dan pukat balok 

  Pengelolaan perikanan 
berkelanjutan, zona perlindungan 
ditetapkan untuk tempat pemijahan 
dan ikan muda, musim tutup untuk 
memancing 



Hutan Seperti tanah, hutan menyerap karbon dioksida. 
Karena itu, kehancurannya meningkatkan 
konsentrasi GRK di atmosfer. Jumlahnya 
tergantung pada karakteristik hutan dan praktik 
kehutanan. 

      

Karakteristik hutan (luas, 
ukuran, jenis) 

Luas hutan dan ukuran serta jenis pohon, yang 
dapat dipengaruhi melalui deforestasi, reboisasi, 
dan aforestasi, yang pada gilirannya dipengaruhi 
oleh penggunaan lahan, kayu bakar, dll. 
Perhatikan bahwa hutan terdegradasi juga dapat 
menjadi sumber emisi GRK. 

Deforestasi, hutan terdegradasi, 
hutan tanaman dikelola secara 
intensif 

  Deforestasi, hutan terdegradasi, 
hutan tanaman dikelola secara 
intensif 

Praktik kehutanan Praktik agroforestri dapat memungkinkan 
penggunaan lahan pertanian tanpa melakukan 
deforestasi di suatu daerah. Namun ini tergantung 
pada jenis hutan. 

Monokultur yaitu perkebunan 
kelapa sawit atau  eucalyptus  

Hutan alam yang 
dikelola secara 
berkelanjutan 

Sistem agroforestri 

Limbah Limbah dapat menyebabkan emisi karbon 
dioksida dan gas metana tergantung pada jumlah 
limbah, jenis limbah, dan penggunaan limbah. 

      

Jumlah limbah Jumlah limbah dengan memperhitungkan daur 
ulang dan jumlah konsumsi produk dengan 
banyak kemasan. 

Plastik, kemasan, PET, kardus   Daur ulang botol PET atau gelas, 
kertas dan kardus 

Jenis limbah Jenis limbah mengingat plastik dan bahan sintetis 
lainnya memengaruhi emisi secara negatif, 
sedangkan limbah yang terdiri dari biomassa 
dapat digunakan dalam produksi pupuk organik. 

Plastik, bahan sintetis, bahan 
non-organik. 

  Biomassa untuk digunakan sebagai 
pupuk organik 

Pemanfaatan linbah Penggunaan limbah dengan mempertimbangkan 
manfaat penggunaan beberapa produk limbah 
seperti pupuk, dan efek negatif dari pembakaran 
limbah. 

Membakar sampah di tempat 
terbuka 

  Biomassa untuk digunakan sebagai 
pupuk organik, daur ulang botol 
PET atau gelas, kertas dan kardus 



Industri Kecil Industri Kecil (mis. Industri pengecoran, batu bata, 
ubin, keramik, teh, atau tekstil) dapat 
menyebabkan emisi karbon dioksida, dinitrogen 
oksida dan gas metana. Jumlahnya tergantung 
pada penggunaan sumber daya, pemrosesan dan 
transportasi. 

      

Penggunaan sumber daya Degradasi, drainase, dan penambangan sumber 
daya dapat melepaskan emisi GRK karena 
deforestasi dan drainase melepaskan karbon 
dioksida. Daerah gambut, rawa dan rawa juga 
melepaskan nitro oksida dan gas metana. 

Degradasi tanah, 
pertambangan, gambut, rawa 
dan drainase area rawa 

  Pemulihan lahan, gambut, 
membasahi rawa dan tanah rawa 

Pengolahan Pemrosesan menggunakan energi yang seringkali 
didasarkan pada bahan bakar fosil atau api 
terbuka. Input seperti bahan kimia dan pestisida 
juga melepaskan emisi selama produksi dan 
aplikasi. 

Pembakaran bata dengan kayu 
bakar, api di tempat terbuka, 
penggunaan bahan kimia dan 
pestisida 

  Kompor hemat energi, penggunaan 
energi terbarukan, air panas 
matahari Kompor hemat energi, 
penggunaan energi terbarukan, 
pemanas air tenaga matahari 

Transportasi Pengangkutan produk melepaskan emisi karena 
penggunaan bahan bakar fosil 
 

Bahan bakar fosil untuk mobil, 
pesawat terbang, dan kapal 

  Bersepeda, berjalan kaki 



odul 6  

Revisi Proyek 
 

Berdasarkan modul 1 hingga 5, bagian akhir dari alat ini akan memungkinkan Anda untuk 
mengidentifikasi rekomendasi untuk merevisi proyek Anda untuk fase berikutnya dan 
menambahkan kegiatan baru, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas adaptif dan 
ketahanan penerima manfaat Anda terhadap perubahan iklim dan untuk mencegah risiko 
bencana, dan mungkin meningkatkan dampak aktivitas Anda pada sumber GRK dan 
penyerap karbon juga. 
  

Berdasarkan modul 1 hingga 5, Anda telah mengumpulkan hasil sebagai berikut:  
 

 
Proyek dan Konteks 

 
 

 

Analisis Perubahan Iklim 
dan Risiko Bencana 
Secara Partisipatif 

 
Analisis Secara Partisipatif 
Kerentanan dan Kapasitas 

 
 

 
Identifikasi Strategi 

Adaptasi Secara 
Partisipatif 

 

 

Kapasitas Mitigasi Proyek  

 

 

• Uraian dari proyek dan konteksnya 
 

 

• Pengamatan Perubahan Iklim secara Ilmiah, dan Skenario Iklim 
• Kebijakan, Rencana, dan Strategi Iklim Nasional 
• Pengamatan Perubahan Iklim dari para pemangku kepentingan 
berdasarkan Peta Risiko Bencana dan Kalender Musiman atau Latihan 
Alternatif 
 

• Matriks Kerentanan: Mata pencaharian paling rentan, dampak bahaya 
terbesar, mata pencaharian penting untuk strategi mengatasinya 
• Bahaya, Dampak, dan Strategi Mengatasi: efektivitas dan keberlanjutan 
strategi mengatasinya 
 

• Strategi Adaptasi yang Diprioritaskan 

• Hambatan dan tantangan untuk implementasi strategi ini 

 

• Daftar sumber emisi potensial / penyerap karbon yang dihasilkan dari 
kegiatan proyek dan dampaknya 
• Strategi mitigasi



 

4 Jam sampai satu hari 
 

Berdasarkan hasil modul 1 hingga 5, selesaikan M6 / E1 dan M6 / E2 secara 
partisipatif: revisi proyek.  

 

Modul ini harus didiskusikan dalam pertemuan dengan staf proyek dan (perwakilan) 
masyarakat lokal untuk meningkatkan partisipasi dan kepemilikan.  

 

Jika Anda memutuskan untuk melakukan modul ini dengan masyarakat lokal, pastikan 
bahwa hasilnya sensitif jender dan minoritas. Mungkin perlu untuk melakukan latihan 
ini dalam kelompok yang terpisah jender dan / atau minoritas.  

 

Kiat-kiat untuk kerja lapangan serta program implementasi yang sejenis dapat 
ditemukan dalam lampiran I dan II. 

 

M6/E1: Kompilasi dan penilaian hasil 
 
Tujuan 

 

• Menyusun tabel yang mengkompilasi semua hasil penting dari latihan untuk 
memiliki gambaran umum dari hasil utama penilaian. 

 

2 hingga 4 jam 
 

Cara Memfasilitasi 

• Siapkan meja terlebih dahulu dengan 8 kolom. Ini dapat dilakukan pada selembar kertas 

(ukuran minimum 50 cm x 100 cm). 
• Kompilasi keluaran paling penting dari setiap latihan: 
1. Bahaya paling penting (M2 / E1 + 3 dan M3 / E1) 
2. Aset penghidupan yang paling rentan (M3 / E1) 
3. Dampak negatif terpenting (M3 / E2) 
4. Strategi koping yang paling efektif dan berkelanjutan (M3 / E2) 
5. Strategi adaptasi yang paling efektif dan berkelanjutan (M4 / E1) 
6. Strategi mitigasi GRK yang paling efektif (M5 / E1) 
• Lengkapi tabel dengan kolom-kolom berikut: 
7. Menilai kelayakan strategi adaptasi dan mitigasi GRK terhadap bahaya saat ini dan 
skenario perubahan iklim di masa depan? 
8. Mitra teknis, politik dan finansial apa yang paling penting dan relevan untuk melaksanakan 
proyek? 
 

M6/E2: Revisi Proyek 
 
Tujuan 

• Untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan tindakan terkait kapasitas 
adaptif dan mitigasi dan merekomendasikan kegiatan yang harus dipertimbangkan 
dalam revisi atau fase proyek berikutnya. 
• Untuk melihat koherensi, kelayakan dan keberlanjutan dari perubahan yang 
diusulkan. 
• Untuk menyetujui pembagian tanggung jawab, jadwal waktu dan langkah selanjutnya 
untuk tindak lanjut. 

 
3 Jam sampai setengah hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bagaimana Cara Memfasilitasi 
 
1. Merekomendasikan kegiatan yang harus dipertimbangkan dalam revisi atau fase proyek 
berikutnya. Idenya adalah untuk membuat daftar item yang memerlukan revisi atau aktivitas 
baru. Rekomendasi tersebut harus didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
• Sumber mata pencaharian manakah yang paling berisiko (hasil M3 / E2) yang 
mempertimbangkan skenario iklim masa depan dan dampaknya terhadap wilayah proyek 
(hasil M2 / E1-4)? 
 
• Sumber mata pencaharian manakah yang paling penting untuk implementasi strategi 
penanggulangan yang diidentifikasi (bandingkan hasil M3 / E1)? 
 
• Di mana tindakan diperlukan terkait kapasitas adaptif (hasil M4 / E1) atau dampak proyek 
terhadap emisi GRK (hasil M5 / E1)? 
 
• Strategi untuk mengatasinya yang teridentifikasi (hasil M3 / E1) dan strategi adaptasi dan 
mitigasi (hasil M4 / E1 dan M5 / E1) yang paling efisien dan berkelanjutan dalam hal 
memperkuat sumber daya mata pencaharian yang rentan, ketahanan terhadap perubahan 
iklim dan meningkatkan aktivitas Anda 'dampak pada sumber GRK dan penyerap karbon? 
Strategi mana yang layak (hasil M5 / E1)? 
  
2. Menilai koherensi, kelayakan dan keberlanjutan dari perubahan yang diusulkan. 

Khususnya, pertanyaan-pertanyaan berikut harus dijawab: 
• Apakah iklim saat ini dan terutama yang akan datang, bahaya alam dan buatan 
manusia memengaruhi kelayakan dan keberhasilan rekomendasi? 
• Apakah kegiatan yang direvisi atau baru konsisten dengan prioritas lokal? 
• Apakah ada kapasitas lokal untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
pada dasarnya mengambil kepemilikan untuk membantu memastikan keberlanjutan 
penyesuaian proyek yang diusulkan? 
• Apakah wanita dan pria / minoritas sama-sama dimungkinkan untuk berpartisipasi, 
mis. dalam pengambilan keputusan, implementasi proyek, dan hasilnya? 
• Apakah ada sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan 
penyesuaian proyek yang diusulkan? 
• Apakah ada kesadaran dan dukungan politik - di semua tingkatan - untuk 
penyesuaian proyek yang diusulkan? 
• Apakah ada lembaga lokal / regional / nasional (organisasi berbasis masyarakat; 
LSM, sekolah / universitas, lembaga penelitian, departemen pemerintah, dll.) Yang 
dapat memberikan dukungan teknis dan sosial dalam mengimplementasikan iklan yang 
diusulkan? 

 
2. Menyetujui tindak lanjut: 

o Siapa yang bertanggung jawab atas tindak lanjut dalam 
organisasi (dan populasi lokal)? Siapa yang akan 
memonitornya? 
o Apa jadwal waktunya? o Apa langkah selanjutnya? 
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Lampiran I: Tips Untuk Kerja Lapangan 
 
 
 
Bagian ini berisi beberapa kiat praktis tentang konsultasi pemangku kepentingan, metode 
analisis utama yang digunakan dalam alat ini. Kiat ini berasal dari pengalaman dengan versi 
sebelumnya dari alat ini dan alat CRiSTAL, serta Buku Pegangan Kerentanan Iklim dan 
Analisis Kapasitas (CVCA) CARE. Konsultasikan yang terakhir untuk tips fasilitasi lebih 
lanjut. 
 
Sebelum Konsultasi 
 

• Rencanakan Lokakarya secara hati-hati 
• Tentukan siapa yang akan dikonsultasikan, dengan mempertimbangkan perspektif 

gender dan kelompok minoritas (usia, pekerjaan, mata pencaharian) dan potensi 
konflik di antara kelompok-kelompok tertentu. Melakukan sejumlah konsultasi yang 
berbeda memungkinkan pengguna untuk menghargai jangkauan luas atau per-
spektrum, prioritas dan kebutuhan dalam komunitas proyek. Juga, pertimbangkan 
untuk mengundang peserta untuk berdiskusi tentang kegiatan tindak lanjut sebagai 
perwakilan dari komunitas / kabupaten mereka, dll.  

• Tentukan tingkat analisis Anda secara geografis, dan pastikan orang-orang dari 
berbagai lokasi di wilayah tersebut dikonsultasikan.  

• Ingatlah bahwa orang yang dikonsultasikan mungkin buta huruf, yang berarti Anda 

harus menyiapkan latihan terlebih dahulu. Peserta juga dapat berbicara dalam bahasa 

yang Anda tidak tahu. Dalam hal ini, Anda memerlukan penerjemah yang kompeten 

untuk memastikan bahwa hasilnya tidak terdistorsi.  
• Rencanakan waktu yang cukup untuk konsultasi. Jangan terburu-buru karena 

pendapat orang mungkin terdistorsi, dan karena proses belajar mereka sendiri 
merupakan manfaat sampingan yang penting dari analisis, yang mungkin memerlukan 
waktu. Pengalaman dengan versi sebelumnya dari alat ini menunjukkan bahwa sekitar 
6 jam mungkin diperlukan untuk semua latihan yang direkomendasikan secara eksplisit 
untuk konsultasi pemangku kepentingan.  

• Ingat juga bahwa Anda menggunakan waktu berharga para peserta. Anda perlu 
menemukan keseimbangan yang baik antara manfaat partisipasi dan waktu  

• Pastikan tim konsultasi mencakup pria dan wanita, terutama ketika bekerja dengan 
kelompok wanita. 

• Anda mungkin membutuhkan bahan-bahan berikut untuk lokakarya: dinding besar, 
lembaran kertas berwarna, selotip, pena / spidol, mungkin pilihan untuk menggambar 
di lantai dengan tongkat atau membuat sketsa dengan batu, lembaran kertas besar 
(ukuran minimum 50 cm x 100 cm) atau flipchart, kamera, buku catatan serta makan 
siang / camilan / minuman. 

 
Pada Saat Konsultasi Dilakukan  
 

• Pastikan pertanyaan yang diajukan dipahami dengan baik oleh peserta konsultasi. 
Beberapa konsep mungkin sulit untuk mereka pahami.  

• Cobalah untuk mencapai keseimbangan yang baik antara memastikan kebenaran, 
kritik yang diperlukan dan menghormati jadwal di satu sisi, tanpa terlalu memengaruhi 
hasil analisis di sisi lain.  

• Pastikan bahwa kontribusi perempuan dan laki-laki serta kelompok minoritas 
dipertimbangkan dan dipantau secara sistematis dan konsisten dari analisis 
kerentanan hingga strategi penanggulangan dan realisasi atau revisi proyek.  

• Jangan memberi harapan yang salah terkait dengan analisis. Beri tahu peserta dengan 
tepat apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Bersyukurlah atas 
waktu dan usaha mereka.  

• Minta izin untuk mengambil foto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran II: Contoh Implementasi Program 
 

Analisis Proyek - Analisis Ancaman Bencana Akibat Alam dan Manusia 
Negara, Bulan 20XX, tanggal sekian hingga tanggal sekian, nama desa 
 
Informasi Umum 
Analisis bahaya iklim, alam, dan buatan manusia akan terjadi atas nama desa di Negara 
dalam Bulan 20XX, dalam proyek yang dioperasikan dengan nama organisasi. Analisis ini 
akan mencakup dua pertemuan dengan staf proyek, dua lokakarya dengan penerima 
manfaat proyek (baik perempuan atau laki-laki), dan pertemuan terakhir untuk membahas 
hasilnya dengan penerima perempuan dan laki-laki. 
Tim Analisis Proyek 
 

• Nama Ketua  
• X koordinator proyek atau staf atau organisasi lokal (maksimal 5 orang)  
• Nama penerjemah 

 
Tanggungjawab dan Organisasi 
 
Nama organisasi lokal harus memastikan pertemuan dan lokakarya yang disebutkan di 
bawah ini dapat berlangsung sesuai rencana. Mereka harus mengundang peserta (12 
perempuan dan 12 laki-laki), memastikan kehadiran staf proyek untuk pertemuan, lokakarya, 
dan kunjungan lapangan dan mengatur fasilitas yang memadai untuk acara-acara ini (Kamar 
/ ruang yang cukup besar bagi para peserta untuk bekerja dalam dua kelompok), termasuk 
bahan yang diperlukan. Jika perlu, penerjemah harus diatur 
 

Kebutuhan peralatan untuk acara:  
• Dinding besar 
• Plester atau Pin  
• Spidol warna warni  
• Kertas besar (minimal ukuran 50 cm x 100 cm) atau flipchart  
• Daftar semua peserta.  
• Peta batas desa atau kecamatan lokasi proyek yang dikerjakan  
• Makan/Cemilan/Minuman untuk peserta dan tim analis selama melakukan analisa 

proyek   
• Kamera dan laptop untuk mendokumentasikan hasil  

Peralatan yang dibutuhkan untuk pertemuan staf proyek dan workshop:  
• Dinding besar  
• Plester atau Pin   
• Spidol warna-warni  
• Kertas ukuran besar (minimal ukuran 50 cm x 100 cm) atau Flipchart  
• Makan/cemilan/minuman untuk tim analisa proyek selama analisa proyek berlangsung   
• Kamera dan laptop untuk mendokumentasikan hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Kegiatan 

Jadwal   Komentar 

Persiapan Konsultasi literatur tentang perubahan iklim dan 
bahaya serta aspek politik nasional di negara Anda 
Tim analisis proyek mempelajari panduan Negara 
mengenai perubahan iklim yang diuraikan oleh 
Bread for All (jika tersedia) atau menyelesaikan 
latihan ―perubahan iklim dan bahaya dalam 
literatur‖ dan ―aspek politik nasional‖. 

Tim analisis proyek 
Sesuai dengan M2 / 
E1 + 2 

  Hari 1   

Pagi Perjalanan dari kantor ke tempat analisis 
proyek 

  

Sore Pengantar PACDR 
Tim analisis akan dilatih untuk bekerja dengan 
PACDR di lapangan oleh pemimpin tim analisis 

Tim analisis proyek 

  Hari 2   

Pagi Kunjungan lapangan 
Tim analisis proyek akan mengetahui proyek dan 
konteksnya melalui kunjungan lapangan, di mana 
mereka akan memiliki kesempatan untuk berbicara 
dengan penerima manfaat. 

Tim analisis proyek di 
masyarakat 
Sesuai dengan modul 
1 

Sore Bertemu dengan staf 
Pertemuan sekitar 2 jam akan diadakan dengan 
staf proyek (hingga 3-5 orang) untuk 
mengumpulkan beberapa informasi umum tentang 
proyek dan konteksnya berdasarkan pada M1 / E1 

Tim analisis proyek 
Sesuai dengan M1 / 
E1 
Corresponds to 
M1/E1 

  Hari 3 dan 4 (program yang sama untuk kedua 
hari tetapi hari pertama dengan wanita dan hari 
kedua dengan kelompok pria) 

Tim analisis proyek 
dan penerima 
manfaat perempuan 
atau laki-aki 

9:00-9:30 Sambutan Selamat Datang dan Penjelasan 
Pendahuluan 
tentang tujuan dan sasaran 

  

9:30 -11:00 Latihan dalam kelompok terpisah: 
• ―Peta Risiko Bencana‖ M2 / E3 dalam kelompok 
1: Gambarlah peta risiko bencana komunitas 
• "Kalender Musiman" M2 / E4 dalam grup 2: 
Siapkan kalender musiman untuk risiko bencana 
dan kejadian lainnya. 

Sesuai dengan M2 / 
E3 + 4 

11:00-11:30 Coffee break   

11:30-12:00 Diskusi (30 menit) hasil M2 / E3 + 4 Sesuai dengan M2 / 
E3 + 4 

12:00-13:00 Makan Siang   

13:00-14:30 M3/E1 ―Vulnerability Matrix‖: 
•   Complete the Vulnerability Matrix in plenum 
• Discussion (15’) 

Corresponds to 
M3/E1 

14:30-15:00 Coffee break   



15:00-16:00 M3 / E2 "Strategi Penanggulangan Dampak 
Bencana": 
• Selesaikan latihan  Risiko Bencana, Dampak 
dan Strategi mengatasinya (M3 / E4) dalam 
pleno 
• Diskusi (20 menit) 

Sesuai dengan M3 / 
E2 

16:30-17:00 Selesai 
(Terima kasih atas partisipasi, penggunaan analisis 
di masa depan) 

  

  Hari 5   

Pagi Persiapan hasil Oleh tim analisis 
proyek 

10:00 – 13:00 Presentasi hasil lokakarya 
• Mempresentasikan hasil lokakarya, khususnya 
perbedaan antara kedua lokakarya; setiap modul 
akan dibahas secara terpisah; akan dicatat. 
• M4 / E1 "Strategi Adaptasi" 
• Penjelasan langkah selanjutnya dan tindak lanjut. 

Tim analisis proyek 
dan semua penerima 
manfaat 
Sesuai dengan M4 / 
E1 

13:00-14:00 Makan Siang   

Sore Finalisasi modul lainnya 
• Diskusi dampak proyek terhadap emisi gas 
rumah kaca (GRK) dan penyerap karbon (M5 / 
E1 “Kapasitas Mitigasi Proyek”) 
• Diskusi rekomendasi untuk revisi proyek (M6 / 
E1 dan E2 "Revisi Proyek") 

  

Malam Perjalanan kembali ke kantor   

  Tindak Lanjut   

Tindak Lanjut Selesaikan laporan dan sertakan hasil "revisi 
proyek (M6 / E1 + 2)" dalam desain proyek Anda 

Tim analisis proyek 
dan staf proyek 

 
  



 
 
 
 
 

 

 


