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Sistematika Makalah 

Penutup 
Lingkup dan 
Metode Pembelajaran Pengantar 



Pengantar 
DAS Citarum merupakan salah satu DAS 
Prioritas di Provinsi Jawa Barat: 

panjang 269 km, melalui 11 kab/kota,  
luas: 6614 km2 DAS, memiliki 3 waduk 
dengan total volume water air 6,147 Mil 
m3, memproduksi listrik sebesar 1,400MW 
dan sumber air irigasi bagi  420,000 ha 
sawah (www. citarum.org). 

Kondisi DAS Citarum memburuk a.l.:  
 Tekanan dan degradasi SDAL lingkungan 

meningkat seiring aktivitas industri, 
deforestasi, dan konversi lahan yang 
meningkat  variasi dan perubahan iklim 

 Kelembagaan  lemah   

Bantuan Teknis ADB 7189 melalui paket E membantu 
Pemerintah Indonesia: 
 Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menangani 

risiko iklim di DAS Citarum, dan  
 Mendesain dan melaksanakan aksi-aksi inovatif dalam 

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.  



Dampak PI  kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan 
(berbeda terhadap individu, keluarga, komunitas, Organisasi, dan masyarakat) 

Dampak PI 

Kesehatan 

Ekonomi  

Pertanian 
dalam arti 

luas 

Ketahanan 
sosial 

Biodiversitas 

Bencana 
terkait Iklim 

- Prevalensi penyakit menular (malaria,   
     DBD), data terlampir. 
-    Peningkatan penderita ISPA. 
 -   Gizi ibu hamil dan menyusui, anak   
      batita, baduta  

- Kehilangan pendapatan  
- Migrasi tenaga kerja- data Kemenaker 
-Klaim asuransi meningkat, saving menurun 
 
 - Gagal panen 

- Produktivitas menurun  anomali iklim 
- Kebakaran hutan  masyarakat sekitar hutan  
- Masyarakat pesisir  rentan bencana  
- Rumah tangga nelayan/petani kecil  terpuruk 

- Banjir 
- Kekeringan 
- Iklim ekstrim 
- Epidemi 

penyakit 
- Anomali cuaca 

- Patron client --menguat 
-  Berpotensi terjadinya 
   problema sosial (kriminilalitas) 
 

  
 

- Keseimbangan  
ekosistem 
terganggu 



Lingkup Kegiatan TA ADB 7189 – Paket E 

1) Pengarus-utamaan isu perubahan iklim ke dalam pengelolaan sumberdaya air 

terpadu di DAS Citarum. Keluaran yang dihasilkan :  

 i)  Analisis kerentanan, dampak dan upaya adaptasi dan mitigasi di DAS   

           Citarum  

 ii)  Panduan operasional untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan  

           perubahan iklim dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya air  

 iii)  Rencana aksi mitigasi dan adaptasi, serta pengembangan kapasitas  

 

2) Desain dan implementasi percontohan mitigasi dan adaptasi sebagai proses    

pembelajaran. Keluaran yang dihasilkan:  

 iv)  Dokumen desain aksi dan percontohan kegiatan mitigasi, dalam  

             mengakses pasar karbon  

 v)   Dokumen desain aksi dan percontohan kegiatan adaptasi untuk  

           mengakses pendanaan adaptasi  

 vi)   Sosialisasi dan rencana pembiayaan  

 



Metode Pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim  
 dalam Pengelolaan DAS Citarum dan Pembangunan Daerah 

Input dan 
proses 

multipihak 
di daerah 

Analisis 
Kerentanan 

Analisis Risiko 
Iklim 

Kerangka strategis pengarusutamaan perubahan 
iklim dalam pengelolaan SDA dan pembangunan 

Reorientasi, Prioritasi dan Pengembangan 
kegiatan Adaptasi &Mitigasi  yang selaras 

dengan pembangunan daerah 

Melacak  aksi  mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim oleh berbagai pihak 

Mendukung inisiasi masyarakat dalam mengembangkan 
kegiatan CCA dan CCM dengan mengintegrasikan 

pendekatan komunitas, penguatan pembangunan wilayah, 
pembangunan sektoral dan bisnis hijau (hulu, tengah, hilir) 

Keragaman 
Skenario 

Perubahan Iklim 
Kebijakan 

Pembangunan 
Daerah &  

RPJMP 

Pelaksanaan Kegiatan aksi adaptasi & mitigasi 

Pendekatan 

Desain dan implementasi 
pilot bersama masyarakat, 
pemerintah, dan swasta 



Kerangka Analisis Kerentanan dan Dampak Perubahan Iklim 

Keragaman Iklim dan 

Perubahan Iklim 

Tingkat 

Keterpaparan (level 

of Exposure) 

Tingkat 

Sensitivitas (level 

of Sensitivity) 

Kemampuan 

Adaptasi (Adaptive 

Capacity) 

Besar dampak yang ditimbukan akibat 

keragaman dan perubahan iklim 

Pelaksanaan 

upaya adaptasi 

(kelembagaan, 

kebijakan, 

strategi, 

program dan 

aksi adaptasi 

Menentukan besarnya tingkat 

kerentanan atau selang toleransi 



Membangun DAS Citarum yang tahan iklim  

Pembelajaran dari kondisi empirik 

- Perubahan tata guna lahan 
- Masalah sampah dan limbah 
- Sedimentasi 
- Sosial kemasyarakatan 
(termasuk  peran gender) 
 

Variasi dan PI: 
- Perubahan suhu 
- Curah hujan 
- Tekanan udara dan  
   kelembaban 
 

Kelembagaan –pengelolaan DAS 
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
- Terhadap PI -Pemberdayaan 
- Tata kelola Sinergi multipihak 
 



Penggunaan Lahan 2000 & 2010 dan Proyeksi Penggunaan Lahan  2025  

Perubahan antara 2000 dan2025: 
• Permukiman: meningkat 4000 

ha/tahun. 
• Tutupan hutan berkurang: ~2500 

ha/tahun 
• Konversi lahan sawah ~2600 ha/tahun 

(Note: wilayah non padi meningkat) 

2000 2010 2025 

Sumber:  Ardiansyah et al., 2012 – TA ADB 7189 E 



Dampak Konversi Lahan  and PI terhadap Produksi Listrik (Saguling) 

Produksi listrik di bawah150 KWh akan menjadi lebih sering di masa yad 
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Electricity Production (KWh) 



Perubahan rata-rata peluang terjadinya banjir dan kekeringan 
di lahan sawah di wilayah DAS Citarum akibat PI 

Sumber: TA ADB 7189 E, 2012 
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Terendah (1.0)

2 (2.0)

3 (3.0)

4 (4.0)

Tertinggi (5.0)

Istilah PI sudah pernah 
didengar, namun belum 
dipahami artinya oleh 
masyarakat, terutama 
penyebab dan upaya 
pengelolaan dampak PI 

Tingkat kesadaran akan PI  

N=625 rumah tangga di 5 kab/kota (survey kerentanan terhadap iklim, TA 7189 E) 



Isu dan Risiko Iklim dari Perspektif Gender di DAS Citarum 
Isu terkait 

Risiko iklim  

Hulu Tengah Hilir 

Risiko Gender AM Risks Gender AM Risiko Gender AM 

Banjir T P A-M - - - - - - 

Erosi T P M - - - - - - 

Perubahan Tataguna 

lahan 

T S A-M T S A-M Md S A 

Limbah pertanian T S M Md P A-M Md P A-M 

Limbah pabrik  T S M R S A-M R S A-M 

Limbah domestik T P A-M R P A-M R P A-M 

Sedimentasi - - - T S M T S M 

Infrastruktur irigasi R P M T S M T S A-M 

Kenaikan paras muka 

air laut 

- - - - - - T P A-M 

Abrasi - - - - - - T S M 

Rob - - - - - - T S M 

Lainnya: penyakit T S A-M R P M R P M 

R=Rendah, T=Tinggi, Md=Medium,A=Adaptasi, M=Mitigasi, P=Kebutuhan Praktis Gender, S=Kebutuhan Strategis Gender 
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Men Women Boys Girls Women-elderly Men-elderly

Profil gender dalam beberapa kegiatan domestik dan sosial 

di DAS Citarum 



Peran Gender Hulu Tengah Hilir 

- Domestik Dominasi oleh perempuan 

- Sosial Perempuan terlibat dalam program adaptasi (rumah 

yang tahan banjir) dan mitigasi (penanaman pohon, 

3R), tapi lebih banyak dalam tahap pelaksanaan 

Pr dan laki-laki terlibat dalam program 

adaptif peningkatan pendapatan RT. Laki-

laki lebih banyak terlibat dalam mitigasi 

Perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan 

sosial, sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat 

dalam kegiatan desa.  

Lebih banyak kaum laki-laki aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 

-  Ekonomi Pr aktif sebagai petani kecil, pekerja pabrik, dan 

pedagang kecil 

Pr terlibat dalam aktivitas on farm dan off 

farms, tapi bukan pengambil keputusan 

PR dan laki-laki terlibat dlm penanaman padi 

sawah, tapi lebih banyak laki-laki mengakses 

informasi dan inovasi teknologi 

- Gender dan 

adaptasi dan 

mitigasi 

terhadap PI 

Perlu data terpiliah (jenis kelamin, usia) untuk 

mempertajam pengambilan keputusan dalam 

adaptasi dan mitigasi (dampak bencana terkait iklim, 

penggunaan biogas, penanganan limbah, pemantau 

Citarum) 

Perlu data terpilah, petani/wanita tani 

yang menerapkan SRI, terlibat dalam SLI, 

dan Penyesuaian Pola Tanam 

Perlu data terpilah terkait pengelolaan 

Sumberdaya Pesisir Terpadu , rehabilitasi 

mangrove, dan penanaman padi. 

Peran komunitas peduli Citrum, PES, Agroforestry, 

dan penanganan limbah pertanian/ternak.  

Perlu optimalisasi peran penyuluh dan 

kontak tani dalam mengembangkan 

climate smart agriculture  

Perlu dukungan multi-stakeholders dalam 

perbaikan kondisi pesisir, keterkaitan hulu-hilir - 

skema pengelolaan CRB yg inovatif dan bersinergi  

Perlu mekanisme kelembagaan yang lebih jelas guna membenahi kualitas sumber daya air DAS Citarum pada seluruh hirarki, nasional, provinsi, 

lokal, didukung oleh kesepakatan dan komitmen yang tersistem untuk mengambil langkah transformative dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Kejelasan dalam tanggung jawab dan kewenangan sangat diperlukan untuk mendukung  kebijakan, strategi, dan pelaksanaan aksi adaptasi dan 

mitigasi yang efektif dan efisien. 



Aktivitas manusia di 

hulu, tengah dan hilir 

DAS Citarum 

Perubahan SDA dan 

lingkungan 

- Kondisi 

SOSEKBUDLING 

- Keterpaparan, 
Sensitifitas, daya adaptif 

Proses dan dialog 

multistakehoder 

Kebutuhan dan peran 

gender dalam 

merespon PI di DAS 

Citarum 

Mengintegrasikan aspek 

gender dalam adaptasi 

dan mitigasi PI di DAS 

Citarum 

  

Variasi dan perubahan 

iklim (PI): menilai 

kerentanan thd PI 

Aspek kelembagaan: 

kebijakan, program, 

strategi 

DAS Citarum yang 

tahan iklim dan 

berkelanjutan 

Keterkaitan beragam aspek dalam membangun DAS Citarum yang tahan iklim dan berkelanjutan 



Tim TA7189 E telah 
melaksanakan: 
Review Data dan Base Line 

Aktivitas masyarakat dan 
peran para pihak dalam 

pengelolaan DAS (kaitannya 
dengan perubahan iklim) 

Proses diskusi-dialog 
multipihak (input, 
konsultasi) 

Strategi dan Program 
Pemberdayaan Masyarakat 
(DAS Citarum) 
• Awareness of the Climate 
Change 

•Metode dan Media 
Komunikasi dalam 
pemasaran sosial dalam 
pengarusutamaan 
perubahan iklim Aspek 
gender 
 

 
 

Peran penyuluh dan/atau 
pendamping masyarakat 
•Social marketing 
•Pengembangan kapasitas 
para pihak 

•Pengembangan jaringan 
kemitraan dan kerja sama 

•Pendekatan  pemberdayaan:  
   Berbasis kebutuhan 
   Partisipatori dan dialogis 
   Menghargai perbedaan dan inovatif 
   Merperhatikan aspek gender (KKG) 
   Berkelanjutan 

 
•Metode komunikasi untuk pengarusutamaan perubahan iklim: 
 Multi metode sesuai kondisi target (pengetahuan, sikap mental, dan kemampuan) 
 Mendayagunakan potensi lokal 
 
 



Penilaian kondisi saat ini 

 Penilaian kerentanan RT thd 

variasi dan perubahan iklim 

 Awareness thd PI (perluas 

pengetahuan-kesadaran) 

 Dampak PI  thd pr, anak dan, 

klg 

  Inisiasi program/kegiatan 

adaptasi dan mitigasi thd PI 

 

Komunikasi, Awareness raising, 

dan pemberdayaan 

Perubahan Knowledge, Attitude, 

dan Practise (KAP) melalui media 

komunikasi, event, pelatihan dan 

workshop  

 Pilot adaptasi – mitigasi  

perubahan iklim  di daerah terpilih 

Pemberdayaan masyarakat 

 

Peran para pihak dan lembaga (pemimpin 

pemerintahan, tokoh masyarakat, penyuluh, 

pendidik, kader) 

 Pemasaran sosial tentang PI dan 

PKHP+klg 

 Peningkatan kapasitas 

 Penguatan jaringan kerjasama antar dan 

lintas lembaga 

 Peran BPLHD, BLHD, BAPPEDA, 

BBPKB, SKPD terkait, pemerintah pusat 
 

 -Verifikasi dan pemutakhiran data (terpilah) 

- Pendidikan lingkungan hidup dan Internalisasi nilai 

- Misal: Pengelolaan sumberdaya air, lahan dan hutan yang lebih baik dan merespon PI 

- Pengembangan kepedulian akan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara sinergi 

- Pendekatan partisipatif dan mengintegrasikan isu gender dalam pengelolaan SDA dan lingkungan 

-   Pemetaan dan perencanaan partisipatif  

- Fasilitasi kegiatan  

- Mo-nev partisipatif dalam pengelolaan SDA dan lingkungan 

-Keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik 

 -   Kelembagaan dalam perencanaan, pengaturan, pemantauan, dan keberlanjutan  

- Pelaksanaan peran para pihak secara jelas dan bertanggung gugat 

- Dukungan pemerintah, swasta/bisnis, organisasi kemasyaratan, lembaga pendidikan, LSM, masyarakat, 

 

Kerangka kerja strategi komunikasi dan edukasi 

Dimodifikasi dari Amanah (TA ADB 7189 E, 2012) 



Pendekatan dan strategi komunikasi: dialogis dan humanis 
Materi/Pesan Metode 

komunikasi/Audiens 

Media komunikasi Keterangan 

Pengetahuan umum tentang PI, 

Adaptasi dan mitigasi terhadap PI 

Massa Elektronik dan cetak: website,  televisi, 

radio, koran, film, media sosial, leaflet (utk 

kalangan tertentu) 

5W+1H tentang variasi dan perubahan iklim, SDA 

dan lingkungan, dan peranserta para pihak 

Diseminasi hasil kajian ilmiah 

tentang proyeksi, kerentanan dan 

dampak  PI, dan aspek gender 

Kelompok dan massa: 

Pemegang kebijakan dan 

multi pihak (swasta, 

pemerintah, masy) 

Media elektronik, digital, dan cetak: tv, 

radio, booklet 

Proyeksi  musim dan dampak terhadap pangan, 

bencana iklim, pendidikan lingkungan 

Penguatan kapasitas 

penyuluh/kader tentang 

pemberdayaan masyarakat dalam 

meresppon PIC, aspek gender 

strategii adaptasi/mitigasi  PI 

Kelompok Pelatihan dilanjut aksi adaptasi dan mitigasi 

dihela oleh masyarakat –sinergi multipihak 

Updating KAP, teknik fasilitasi, konten media 

dalam pemberdayaan/penyul partisipatif 

Kelembagaan pengelolaan 

sumberdaya air merespon PI yang 

sensitf gender 

Massa Radio, televisi, koran Rutin terjadwal 

Kelompok masyarakat: 

Perempuan, pemuda/i 

Even/acara, dan aksi nyata yg 

berkelanjutan 

Pameran, sarasehan, lomba, aksi 

adaptasi/mitigasi 

Kelompok: 

Pelajar dan mahasiswa 

Kunjungan di sekolah, dialog, lomba yg 

relevan dan menggugah aksi positif 

Dialog, motivasi, dan berbagi 

pengalaman/pengetahuan 



Penutup 
• Kesuksesan penanganan PI di DAS Citarum sangat bergantung 

kepada kesediaan multipihak (pemerintah, sektor bisnis, dan 
representasi masyarakat) untuk berdialog mengelola perubahan. 

• Fakta bahwa ada PI sudah jelas, antisipasi respon cepat dan tepat 
dalam mengantisipasi PI  perlu dibangun dalam kelembagaan 
pengelolaan DAS yang solid dan dinamis 

• Rancangan Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi terhadap PI 
merupakan kebutuhan sebagai pemegang kebijakan, RAD tersebut 
perlu dilaksanakan dengan konsisten sesuai kondisi spesifik bentang 
alam, sosial ekonomi budaya masyarakat di hulu, tengah, dan hilir  

• Strategi dan program komunikasi, awareness raising, dan 
pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim yang didesain dan dilaksanakan secara berkelanjutan dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan PI.  



Terima kasih 


