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I.

PENDAHULUAN

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat
dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha,
perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang
efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat tapak
merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di
tingkat nasional maupun global. Adapun lembar isian ProKlim merupakan alat bantu dalam
pelaksanaan ProKlim yang berfungsi sebagai tempat pengisian data dan informasi yang
dibutuhkan untuk kegiatan ProKlim.

II. MENU UTAMA

Gambar 1. Menu Utama Lembar Isian ProKlim
Pada menu utama terdapat 7 pilihan lembar isian (sheet) Program Kampung Iklim (ProKlim)
yang dapat diklik dan perlu dilakukan pengisian. Klik “Selanjutnya” untuk mulai melakukan
pengisian secara berurutan.
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III. IDENTITAS PENGISI DATA

Gambar 2. Lembar Isian Identitas Pengisi Data
Tahap pengisian lembar Identitas Pengisi Data dilakukan sebagai berikut:
• Nama Lengkap

: Diisi dengan nama lengkap identitas pengisi data.

• Jabatan

: Memilih pada pilihan atau dropdown yang telah disediakan, jika
memilih “Lainnya” maka perlu dituliskan pada kotak yang telah
disediakan.

• Alamat Lengkap

: Diisi dengan alamat pengisi data. Pada bagian e. Provinsi, pengisi
dapat memilih nama provinsi pada opsi dropdown menu.

• Nomor Telepon/HP : Diisi dengan nomor telepon/hp pengisi data.
• Alamat Email

: Diisi dengan alamat email pengisi data.

Setelah selesai mengisi lembar isian identitas pengisi, klik “Selanjutnya”.
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IV. IDENTITAS LOKASI

Gambar 3. Lembar Isian Identitas Lokasi
Tahap pengisian lembar isian Identitas Lokasi yang diusulkan dilakukan sebagai berikut:
• Informasi Lokasi :
o Dusun/RW

: Memilih Dusun/RW terlebih dahulu kemudian tuliskan namanya di
kotak yang telah disediakan.

o Desa/Kelurahan : Memilih Desa/Kelurahan terlebih dahulu kemudian tuliskan
namanya di kotak yang telah disediakan.
o Kecamatan

: Diisi dengan nama Kecamatan.

o Kota/Kabupaten : Memilih Kota/Kabupaten terlebih dahulu kemudian tuliskan
namanya di kotak yang telah disediakan.
o Provinsi

: Memilih nama provinsi pada opsi dropdown menu.
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• Website

: Diisi dengan alamat website lokasi ProKlim jika ada.

• Email

: Diisi dengan alamat email lokasi ProKlim jika ada.

• Nara Hubung

:

o Nama

: Diisi dengan nama orang yang dapat dihubungi pada lokasi ProKlim.

o Alamat

: Diisi dengan alamat orang yang dapat dihubungi pada lokasi
ProKlim.

o Telepon/HP

: Diisi dengan nomor telepon/HP orang yang dapat dihubungi pada
lokasi ProKlim.

o Email

: Diisi dengan alamat email orang yang dapat dihubungi pada lokasi
ProKlim.

o Institusi

: Diisi dengan nama institusi orang yang terkait pada lokasi ProKlim.

o Jabatan/Posisi

: Diisi dengan nama jabatan/posisi orang yang terkait pada lokasi

di ProKlim
• Data Verifikator

ProKlim
: Klik “—Belum Memilih—” dan klik opsi dropdown menu untuk
memilih data yang sesuai dengan peran dalam pelaksanaan
verifikasi. Kemudian lengkapi data pada baris “a” sampai “e”.

Data verifikator ini diisi oleh verifikator ProKlim.
Setelah selesai mengisi lembar isian identitas lokasi, klik “Selanjutnya”.
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V. DATA DASAR LOKASI

Gambar 4. Lembar Isian Data Dasar Lokasi (I)
Tahap pengisian lembar isian Data Dasar Lokasi yang diusulkan dilakukan sebagai berikut:
• Luas Lokasi ProKlim

: Diisi dengan data luas lokasi dengan satuan Hektare.

• Jumlah Kepala Keluarga

: Diisi dengan data jumlah kepala keluarga dengan satuan KK.

• Jumlah Penduduk

: Diisi dengan jumlah penduduk dengan satuan Jiwa.

• Ketinggian

: Diisi dengan ketinggian/elevasi dari permukaan laut dengan
satuan meter diatas permukaan laut.

• Topografi Daerah

: Memilih opsi dropdown sesuai dengan topografi lokasi yang
diusulkan.

• Tipologi Lokasi

: Memilih opsi dropdown sesuai dengan tipologi lokasi yang
diusulkan.

• Ciri Khas Lokasi

: Memilih opsi dropdown sesuai ciri khas lokasi yang
diusulkan.
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• Penggunaan Lahan Dominan : Memilih tiga penggunaan lahan dominan pada opsi
dropdown seperti Pertanian, Perkebunan, Industri, dan
lainnya. Jika, tidak terdapat pada pilihan maka dapat
menambahkan
Persentase

pada

diisi

kotak

dengan

keterangan
angka

tambahan.

persentase

yang

merepresentasikan penggunaan lahan tersebut pada lokasi
ProKlim.
• Sumber Penghasilan Utama : Memilih tiga sumber penghasilan utama penduduk pada
Penduduk

opsi dropdown seperti Pertanian, Perikanan, Industri,
Wirausaha dan lainnya. Jika, tidak terdapat pada pilihan
maka dapat menambahkan pada kotak keterangan
tambahan. Persentase diisi dengan angka persentase yang
merepresentasikan sumber penghasilan utama penduduk
tersebut pada lokasi ProKlim.

Gambar 5. Lembar Isian Data Dasar Lokasi (II)
• Curah Hujan Rata-Rata Tahunan : Diisi dengan data curah hujan rata-rata tahunan.
• Data Curah Hujan Bulanan

: Diisi dengan periode data tahun pencatatan curah
hujan bulanan yang tersedia (Contoh: 2010 – 2020).
Kemudian mengisi data curah hujan rata-rata bulanan
(Januari – Desember) dengan satuan mm/bulan. Pada
kotak kategori akan menampilkan informasi kategori
curah hujan yang diisi datanya oleh pengisi.
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• Sumber Data

: Diisi dengan sumber data pada opsi dropdown seperti
BMKG, Dinas Pertanian, Kecamatan dalam Angka dan
lainnya.

Gambar 6. Lembar Isian Data Dasar Lokasi (III)
• Suhu Rata-Rata Tahunan

: Mengisi data suhu rata-rata tahunan.

• Data Suhu Bulanan

: Diisi dengan periode data tahun pencatatan suhu bulanan
yang tersedia (Contoh: 2010 – 2020). Kemudian mengisi data
suhu bulanan (Januari – Desember) dengan satuan oC.

• Sumber Data

: Diisi dengan sumber data pada opsi dropdown seperti BMKG,
Dinas Pertanian, Kecamatan dalam Angka dan lainnya.

Setelah selesai mengisi lembar isian Data Dasar Lokasi, klik “Selanjutnya”.
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VI. DATA PERUBAHAN IKLIM

Gambar 7. Lembar Isian Informasi terkait Perubahan Iklim
Tahap pengisian lembar isian informasi terkait Perubahan Iklim dilakukan sebagai berikut:
• Data Kerentanan Desa/Kelurahan : Mengisi tingkat kerentanan, nilai indeks kapasitas
adaptif (IKA) dan nilai indeks keterpaparan dan
sensitivitas

(IKS)

berdasarkan

(http://sidik.menlhk.go.id)
disediakan.
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data

SIDIK

pada kotak yang telah

• Perubahan yang terjadi di lokasi
ProKlim dalam 5 tahun terakhir

: Memilih opsi dropdown pada kolom “Tingkat
Kejadian” pada lokasi berdasarkan kolom “Uraian”.
Jika terdapat informasi tambahan yang dapat
diberikan, dapat diisi pada kolom “Keterangan”.

• Fungsi Sumber Air

: Memilih pilihan atau dropdown pada kolom “Fungsi”
berdasarkan kolom “Uraian” disesuaikan dengan
lokasi ProKlim. Jika terdapat informasi tambahan
yang dapat diberikan, dapat diisi pada kolom
“Keterangan”.

Pengisian dilakukan pada semua tabel yang tersedia pada Lembar Isian Data Perubahan Iklim.
Setelah selesai mengisi lembar isian dimaksud, klik “Selanjutnya”.
VII. DATA KEGIATAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Gambar 8. Lembar Isian Data Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
Tahap pengisian lembar isian Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan sebagai berikut:
• Komponen

: Pada bagian Komponen terdapat kotak atau box putih yang dapat
di centang atau checklist jika pernyataan pada kotak tersebut sesuai
dengan kondisi/permasalahan pada lokasi ProKlim yang diusulkan,
dan mencentang atau checklist kotak “Ada kegiatan lainnya”
apabila terdapat jenis kegiatan lain diluar yang telah disediakan.
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• Jenis Kegiatan

: Pada bagian Jenis Kegiatan, ada pilihan kotak Lainnya yang bisa diisi
oleh proponen jika terdapat Jenis Kegiatan diluar yang telah
disediakan.

• Jumlah

: Pada bagian Jumlah diisi sesuai dengan banyaknya Jenis Kegiatan
dengan Satuan yang telah ditentukan. Terdapat beberapa Jenis
Kegiatan yang memiliki pilihan Jumlah-nya dengan “Ada atau Tidak
ada” disesuaikan dengan lokasi ProKlim. Jika tidak melakukan
kegiatan, biarkan kotak tetap kosong.

• Penerima Manfaat

: Pada bagian Penerima Manfaat diisi oleh angka banyaknya KK yang
menerima manfaat dari Jenis Kegiatan yang dilakukan. Contoh:
satu unit Embung manfaatnya dirasakan oleh 40 KK. Jika tidak
melakukan kegiatan, biarkan kotak tetap kosong.

• Jumlah Terdampak : Pada bagian Jumlah Terdampak diisi dengan angka banyaknya KK
yang terdampak dari masalah yang dicentang pada kolom
komponen. Contoh ada masalah air pertanian. Maka pada kolom
jumlah terdampak diisi dengan jumlah KK yang mengalami masalah
air pertanian.
• Lama Kegiatan

: Pada bagian Lama Kegiatan diisi dengan memilih opsi dropdown
yang disediakan sesuai dengan pelaksanaan Jenis Kegiatan pada
lokasi ProKlim. Jika tidak melakukan kegiatan, pilihan dibiarkan
pada opsi “—Tidak Ada Data—”.

• Kondisi

: Pada bagian Kondisi diisi dengan memilih opsi dropdown yang
disediakan sesuai dengan pelaksanaan Jenis Kegiatan pada lokasi
ProKlim. Jika tidak melakukan kegiatan, pilihan dibiarkan pada opsi
“—Tidak Ada Data—”.

• Efektivitas

: Efektivitas akan secara otomatis terisi jika pengisi telah melakukan
pengisian data pada Jumlah KK (pada Lembar Isian Data Dasar),
Jumlah, Penerima Manfaat, dan Jumlah Terdampak.

• Uraian/Bukti/Link

: Wajib Diisi dengan Uraian/Bukti/Link Dokumen Pendukung.

Dokumen Pendukung
Pengisian dilakukan pada semua tabel yang tersedia pada lembar isian tersebut. Setelah selesai
mengisi lembar isian Data Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim, klik “Selanjutnya”.
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VIII. DATA KEGIATAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Gambar 9. Lembar Isian Data Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim
Tahap pengisian lembar isian Data Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan sebagai berikut:
• Jumlah

: Pada bagian Jumlah diisi sesuai dengan banyaknya Jenis
Kegiatan dengan Satuan yang telah ditentukan.

• Lama Kegiatan

: Pada bagian Lama Kegiatan diisi dengan memilih opsi dropdown
yang disediakan sesuai dengan pelaksanaan Jenis Kegiatan pada
lokasi ProKlim. Jika tidak melakukan kegiatan, pilihan dibiarkan
pada opsi “—Tidak Ada Data—”.

• Kondisi

: Pada bagian Kondisi diisi dengan memilih opsi dropdown yang
disediakan sesuai dengan pelaksanaan Jenis Kegiatan pada
lokasi ProKlim. Jika tidak melakukan kegiatan, pilihan dibiarkan
pada opsi “—Tidak Ada Data—”.

• Tingkat Pelaksanaan

: pada bagian Tingkat Pelaksanaan diisi dengan memilih opsi
dropdown yang disediakan sesuai dengan pelaksanaan Jenis
Kegiatan pada lokasi ProKlim. Jika tidak melakukan kegiatan,
pilihan dibiarkan pada opsi “—Tidak Ada Data—”.

• Uraian/Bukti/Link

: Wajib Diisi dengan Uraian/Bukti/Link Dokumen Pendukung.

Dokumen Pendukung
Pengisian dilakukan pada semua tabel yang tersedia pada lembar isian tersebut. Setelah selesai
mengisi lembar isian Data Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim, klik “Selanjutnya”.
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IX. DATA KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Gambar 10. Lembar Isian Data Kelembagaan Masyarakat dan Dukungan Kelembagaan
Tahap pengisian lembar isian Kelembagaan Masyarakat dan Dukungan Kelembagaan dilakukan
sebagai berikut:
• Data

: Diisi dengan Informasi yang sesuai dengan Uraian pada kotak yang
telah disediakan. Jika pada kolom Data merupakan opsi, maka
sesuaikan pilihan berdasarkan kolom Uraian.

• Keterangan

: Diisi dengan tambahan keterangan.

• Bukti Pendukung

: Wajib mengupload Dokumen Pendukung aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim serta kelembagaan masyarakat dan dukungan
keberlanjutan pada saat pengisian Data Umum di SRN PPI. Ukuran
masing-masing file maksimal sebesar 4 MB dalam format
word/pdf/jpg/zip/rar. Link dokumen tersebut diisikan pada kolom
keterangan/bukti/link dokumen pendukung
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