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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 

NOMOR P.4 / PPI / API / PPI.0 / 3 / 2021 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
PROGRAM KAMPUNG IKLIM



/Pemerintah… 

SALINAN 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 

NOMOR P.4 /PPI /API /PPI .0/3/2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM, 

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), 

Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 19 

ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/ 

11/2016 tentang Program Kampung Iklim perlu 

ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.   

Mengingat  :  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 
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/MEMUTUSKAN… 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 

tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 

tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha 

dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/ 

2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi 

Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521); 

 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang 

Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);  

 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial 

dan Kemitraan Lingkungan Nomor 

P.23/PSKL/SET/ PSL.3/12/2016 tentang 

Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam 

Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim Nomor  P5/PPI/SET/KUM 

I/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi 

Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan 

Iklim Berbasis Masyarakat; 
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/5. Pelaksana… 

MEMUTUSKAN: 
  
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM. 

 
Bab I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah 

program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk 

meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau 

meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK) serta memberikan 

pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.  

2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif 

paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi 

setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya 

telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

secara berkesinambungan. 

3. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap 

dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian 

iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim 

berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat 

dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan 

iklim dapat diatasi. 

4. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk 

mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang 

dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah 

kaca dari berbagai sumber emisi.  
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/penguatan… 

5. Pelaksana adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi 

Kampung Iklim. 

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

8. Pembina adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

9. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, 

lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 

pengembangan, organisasi kemasyarakatan serta mitra 

pembangunan. 

10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area 

tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

11. ProKlim Pratama adalah kategori ProKlim yang ditetapkan dalam 

hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima 

puluh persen).  

12. ProKlim Madya adalah kategori ProKlim yang ditetapkan dalam 

hal persentase nilai akhir ProKlim antara 50% dan 81%. 

13. ProKlim Utama adalah kategori ProKlim yang ditetapkan dalam 

hal persentase nilai akhir ProKlim lebih besar atau sama dengan 

81%.  

14. ProKlim Lestari adalah kategori ProKlim yang ditetapkan dalam 

hal lokasi ProKlim telah memenuhi kriteria sebagai ProKlim 

Utama dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. 

15. Koordinator ProKlim tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah 

penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang ditetapkan oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinasikan 
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/kegiatan… 

penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di 

tingkat provinsi/kabupaten/kota. 

16. Sekretariat ProKlim adalah tim sekretariat yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal, dan bertugas mengkoordinasikan 

pengadministrasian pelaksanaan dan penilaian ProKlim secara 

nasional. 

BAB II 

Tujuan dan Ruang Lingkup  

Pasal 2 

Tujuan Peraturan ini adalah sebagai arahan dan pedoman dalam 

penyelenggaraan ProKlim. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi: 

a. Informasi Umum ProKlim 

b. Pembentukan dan Pengembangan ProKlim 

c. Pengusulan ProKlim 

d. Penilaian ProKlim 

e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ProKlim 

 

BAB III 

Informasi Umum ProKlim 

Pasal 4 

(1) Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

memuat penjelasan mengenai latar belakang, tujuan sasaran 

dan manfaat, pendekatan prinsip dan strategi ProKlim; 

(2) Penjelasan informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercatum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan dan Pengembangan ProKlim 

Pasal 5 

(1) Pembentukan dan Pengembangan ProKlim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui tahapan 
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/(7) Penghitungan… 

kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta 

pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 

lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim; 

(2) Pembentukan dan pengembangan ProKlim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan 

ini. 

Bagian Kedua 

Pengusulan ProKlim 

Pasal 6 

(1) Pengusulan ProKlim didaftarkan melalui Sistem Registri 

Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim; 

(2) Pengusulan ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c dapat dilakukan oleh pelaksana, pembina atau 

pendukung ProKlim; 

(3) Pengusulan ProKlim dilakukan dengan mengisi lembar 

pendaftaran yang berisi data umum dan data teknis aksi 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta aspek 

kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;  

(4) Pengisian data umum pengusulan ProKlim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) meliputi informasi mengenai lokasi dan 

pengusul; 

(5) Pengisian data teknis aksi adaptasi perubahan iklim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 

a. identifikasi dampak dan risiko perubahan iklim; 

b. identifikasi aksi adaptasi perubahan iklim; 

(6) Pengisian data teknis aksi mitigasi perubahan iklim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :  

a. Identifikasi aksi mitigasi perubahan iklim; 

b. Penghitungan penurunan emisi dan peningkatan serapan 

GRK yang diatur dalam peraturan tersendiri; 
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/BAB III… 

(7) Penghitungan penurunan emisi dan peningkatan serapan GRK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat 

menggunakan pedoman penghitungan emisi GRK untuk aksi 

mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat; 

(8) Pengisian aspek kelembagaan masyarakat dan dukungan 

keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

informasi mengenai kelembagaan, kebijakan, dan aspek lain 

untuk dapat terlaksananya upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim secara berkesinambungan; 

(9) Pengisian data umum dan data teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. 

 

Bagian Ketiga 

Penilaian ProKlim 

Pasal 7 

(1) Penilaian ProKlim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 

d dilaksanakan untuk menetapkan Kampung Iklim, kategori 

ProKlim dan penerima apresiasi ProKlim; 

(2) Penilaian ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. 

 

Bagian Keempat 

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ProKlim 

Pasal 8 

(1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ProKlim dilaksanakan 

setiap tahun untuk mengetahui efektifitas dan keberlanjutan 

program; 

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dan dilaporkan secara 

berjenjang; 

(3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ProKlim adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, beserta 
perubahan-perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 10 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di : JAKARTA 
pada tanggal :  8 Maret 2021 

DIREKTUR JENDERAL 
 
 
Ttd. 
 
Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. 

 

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

5. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; 

7. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 

Iklim; 

8. Para Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan dan Lahan.    
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LAMPIRAN I :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 

KAMPUNG IKLIM 

NOMOR :  P.4 / PPI / API / PPI.0 / 3 / 2021   
TANGGAL :  8 Maret 2021   
 

 
INFORMASI UMUM PROKLIM 

   
I. Latar Belakang 

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti 
Karbondioksida (CO2), Metana (CH4), dan N2O, yang dihasilkan dari 
beragam aktivitas manusia menyebabkan bertambahnya radiasi 
sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada 
kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Tanpa 
dilakukannya upaya untuk mengontrol emisi GRK, pada akhir tahun 
2100 suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1,8 – 4,00C 
dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999  (Ditjen. PPI, 2016). 
Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi telah 
meningkat antara 0,8 - 1,20C (IPCC, 2018) sejak akhir abad ke-19.   

 
Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang 
memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di 
muka bumi, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim telah 
menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, 
terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan 
lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim 
dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti 
kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, rob, serta meningkatnya 
wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan 
diare. 
 

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk 
masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan 
diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi 
emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam 



~ 10 ~ 
 

 

melakukan aktivitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian 
listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. 
 
Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, 
ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko 
yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Upaya adaptasi dapat 
dilakukan antara lain dengan cara menyiapkan kebijakan dan 
peraturan yang adaptif terhadap perubahan iklim, infrastruktur yang 
tahan terhadap bencana terkait iklim, memperkuat kemampuan 
ekonomi dan kapasitas sosial, meningkatkan pendidikan, serta 
menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai 
dengan kondisi lokal.  
 
Upaya adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan sejalan dengan 
upaya mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan tingkat emisi atau 
meningkatkan serapan GRK, melalui antara lain pengelolaan 
sampah, limbah padat dan cair, menggunakan energi baru 
terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan 
budidaya pertanian rendah emisi GRK, meningkatkan dan/atau 
mempertahankan tutupan vegetasi, dan mencegah kebakaran hutan 
lahan. 
 
Untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim maka perlu dilakukan penguatan 
kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan terkait perubahan 
iklim, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas 
masyarakat, dukungan sumberdaya eksternal, pengembangan 
kegiatan, pengelolaan data aksi, dan manfaat terhadap ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. 
 
Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan 
kelembagaan masyarakat dapat terintegrasi dengan kegiatan 
pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di 
tingkat tapak dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak 
perubahan iklim yang mungkin terjadi serta potensi sumber emisi 
GRK. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan masyarakat perlu 
diinventarisasi dan data yang diperoleh dikelola. Dengan demikian 
kontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan 
pengurangan emisi GRK menjadi terukur. 
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Pendataan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat 
dilaksanakan melalui pendekatan aksi lokal yang bersifat bottom-up. 
Pendekatan ini untuk mendorong berbagai pihak dalam 
mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai: faktor 
penyebab kerentanan, dampak perubahan iklim, sumber penghasil 
emisi GRK, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat.  
 
ProKlim akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku 
kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi 
penyebarluasan dan pertukaran informasi mengenai upaya baik 
(good practises) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim 
merupakan instrumen untuk mendorong aksi adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim di tingkat tapak, yang difokuskan pada penguatan 
kegiatan lokal.  
 
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim sangat bervariasi tergantung pada potensi dan 
kondisi di masing-masing lokasi. Oleh karena itu untuk memberikan 
informasi dan pemahaman terhadap masyarakat dan berbagai 
pihak, maka disusun Pedoman Penyelenggaraan Program 
Kampung Iklim.  

 
II. Tujuan, Sasaran dan Manfaat ProKlim 

Tujuan ProKlim adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai 
perubahan iklim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, dan 
mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat 
ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta 
memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.  
 
Tujuan Khusus ProKlim adalah:  
a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak . 
b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim di tingkat tapak  yang telah dilakukan kelompok 
masyarakat.  

c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam 
penguatan pelaksanaan ProKlim. 
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d. Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka 
fasilitasi pembentukan dan pengembangan ProKlim. 

e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi 
tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan 
kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. 

 
Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan 
ProKlim adalah: 
a. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis 
masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan. 

b. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-
nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya 
penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan 
lingkungan secara umum. 

c. Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang 
dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim. 

d. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan 
daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk 
melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat 
terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana 
terkait iklim. 

f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya 
penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan 
ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target 
penurunan emisi GRK nasional.  
 

Manfaat ProKlim meliputi: 
a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi 

variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim. 
b. Meningkatnya kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat. 
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c. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK 
suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi atau 
peningkatan serapan GRK nasional. 

d. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat 
menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi 
dan program pengendalian perubahan iklim.  

e. Terbangunnya kesadaran dan penerapan pola hidup rendah 
emisi GRK.  

f. Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk 
mengadopsi teknologi adaptif terhadap perubahan iklim dan 
rendah emisi GRK. 

 
III. Pendekatan, Prinsip, dan Strategi 

Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip 
kemitraan.  Dengan pendekatan tersebut para pemangku 
kepentingan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian 
masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial 
di tingkal lokal maupun nasional. Selain aksi “akar rumput” yang 
dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat lokal, dikembangkan juga 
intervensi kebijakan yang bersifat top-down sehingga upaya lokal 
tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.   
 
Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut: 
a. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung 

upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
c. Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, 

pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga 
non-pemerintah, dan perguruan tinggi. 

d. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat 
untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat. 

e. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional 
dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak secara berkelanjutan. 
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f. Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim di tingkat tapak untuk dapat direplikasi di lokasi 
lain.  

g. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat 
guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim di tingkat tapak. 

h. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk 
mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim.    
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Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan ProKlim 

LAMPIRAN II :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM 

NOMOR :  P.4 / PPI / API / PPI.0 / 3 / 2021   
TANGGAL  :  8 Maret 2021   

 
 

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PROKLIM 
 
I. Pengantar 

Kampung Iklim dapat dibentuk dan dikembangkan pada lokasi 
dengan batas administratif minimal setingkat rukun warga atau 
dusun, dan maksimal setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah 
administratif lain yang setara. Selain itu, Kampung Iklim dapat juga 
dibentuk pada lokasi tertentu dimana komunitasnya telah memiliki 
kebijakan dan melaksanakan program/kegiatan pengendalian 
perubahan iklim, antara lain seperti desa/kampung, masyarakat 
hukum adat, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat 
keagamaan.  

Tahapan ProKlim mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi, serta pengembangan dan penguatan aksi  
seperti pada Gambar 1. 
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gas rumah kaca

Pengembangan dan 
peningkatan kapasitas 

masyarakat dan 
kelembagaan masyarakat

Penyusunan rencana aksi 
adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim di 
tingkat tapak berbasis 
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berbasis masyarakat
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adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim

Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan adaptasi 

dan mitigasi perubahan 
iklim

Persiapan 

Perencanaan 

Pengembangan dan Penguatan  
Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim 

Pelaksanaan 
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II. Persiapan  

2.1 Pembentukan Kelompok Kerja  

Pembentukan kelompok kerja dapat diambil dari unsur-unsur: 
a. Kelompok masyarakat yang sudah menjalankan kegiatan 

misalnya kelompok tani, kelompok pengelola air, kelompok 
pengelola sampah, kelompok masyarakat peduli api, kelompok 
masyarakat desa konservasi, kelompok pecinta alam dan kader 
konservasi. 

b. Kelompok masyarakat hukum adat.  
c. Kelompok masyarakat keagamaan. 
d. PKK. 
e. Organisasi pemuda. 
f. Perangkat Desa/Kelurahan atau Dusun/RW 

 
Kelompok kerja disahkan oleh pimpinan wilayah setempat (Kepala 
Desa/Lurah). Ruang lingkup tugas kelompok kerja antara lain: 
a. Membangun kesepahaman antar anggota kelompok kerja 
b. Mengumpulkan data dan informasi dasar yang diperlukan dalam 

membangun atau mengembangkan ProKlim. Data dasar yang 
diperlukan antara lain adalah: 
- Luas lokasi yang diusulkan 
- Jumlah penduduk (KK dan Jiwa) 
- Sumber penghasilan utama penduduk 
- Ketinggian/elevasi dari permukaan laut 
- Topografi wilayah (dataran rendah, dataran sedang, dan 

dataran tinggi) 
- Tipologi wilayah (perkotaan, perdesaan, pesisir, tepi hutan, 

dll) 
- Tipe penggunaan lahan dominan (pertanian, perkebunan, 

dll) 
- Curah hujan rata-rata dan suhu rata-rata 

c. Berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai 
pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pendukung). 

d. Memotivasi masyarakat  melaksanakan rencana aksi adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim. 

e. Mengidentifikasi tantangan atau isu yang dihadapi. 
f. Memfasilitasi pemecahan masalah serta memantau kemajuan 

pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. 
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2.2 Pembuatan Profil Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim 
serta Sumber Emisi GRK 

Tujuan membuat profil kerentanan dan risiko perubahan iklim dan 
sumber emisi GRK pada lokasi Kampung Iklim adalah untuk: 

a. Mengidentifikasi dan mendiskusikan aset penghidupan warga 
yang ada (aset sumberdaya manusia, sumberdaya alam, 
finansial/ekonomi, sosial, infrastruktur). 

b. Jenis ancaman bencana terkait iklim yang dapat mempengaruhi 
aset penghidupan tersebut. 

c. Jenis kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi 
GRK. 

Data profil lokasi meliputi: 
a. Data dasar (seperti dijelaskan pada bagian 2.1 di atas) 
b. Data indikator kerentanan dan risiko perubahan iklim 
c. Data kegiatan yang menjadi sumber emisi GRK 
d. Peta sumberdaya dan ancaman bencana terkait iklim 
e. Sejarah desa dan kebencanaan 
f. Kalender musim  
g. Sketsa transek (jalur pengambilan data)  
h. Sketsa kebun dan rumah tangga 

Salah satu teknik pembuatan profil lokasi adalah dengan melakukan 
pemetaan sosial, sumber daya alam dan kebencanaan terkait iklim 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menetapkan topik atau isu yang dibahas dalam pemetaan sosial. 

Penetapan topik, dapat dilakukan melalui diskusi kelompok di 
tingkat lokal, yang dihadiri oleh multi pihak. Diskusi mengenai 
aksi adaptasi-mitigasi perubahan iklim perlu pula didukung oleh 
data dan fakta lapangan mengenai kejadian iklim ekstrim, 
bencana terkait iklim, serta dampak bencana terhadap 
pendapatan masyarakat. 

b. Melakukan identifikasi partisipan pemetaan sosial. Partisipan 
hendaknya dipilih secara seksama, mewakili pihak yang 
berkaitan dengan topik yang dibahas. Jika topik tentang 
peningkatan resiliensi petani terhadap dampak perubahan iklim 
untuk usaha tani, maka partisipan pemetaan sosial, dapat 
berasal dari perwakilan dusun di desa, dan terdiri atas petani 
sawah, petani non sawah, kelompok tani, penyuluh, wanita tani, 
dan fasilitator.  
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c. Melaksanakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk 
menyusun pemetaan sosial, sumber daya, kerentanan dan risiko 
perubahan iklim serta sumber emisi GRK. Masyarakat setempat 
yang lebih mengetahui situasi di lapangan, seperti kondisi 
sumber air, saluran irigasi, lokasi lahan, pemilik lahan, tokoh 
masyarakat, aktivitas kelompok tani, kebutuhan berbagai pihak, 
kendala yang dihadapi, intensitas bencana terkait iklim, serta 
aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah 
dilaksanakan.  

d. Setelah terbentuk peta profil Kampung Iklim, bersama-sama 
dirumuskan kebutuhan dari yang paling penting atau paling 
mendesak dan perlu, sampai yang kurang mendesak. Hasil 
pemetaan dapat dianalisis sesuai fokus isu yang sangat 
mendesak untuk diselesaikan dari sisi keberlanjutan (fisik, 
sosial, ekonomi). Hasil analisis pemetaan dapat dirumuskan 
sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kebijakan, 
program dan kegiatan bagi pihak terkait. Gambar 2 
memperlihatkan contoh hasil pemetaan Profil Kampung Iklim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Contoh Hasil Pemetaan Profil Kampung Iklim 
 

 
 
 

Gambar 2. Contoh Hasil Pemetaan Profil Kampung Iklim 
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Data indikator kerentanan dan emisi GRK lokasi ProKlim dapat 
dijelaskan sebagai berikut:   
a) Identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim, baik dampak 

yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat maupun potensi 
yang dapat terjadi di wilayah setempat. Masyarakat diharapkan 
memahami keterkaitan fenomena perubahan iklim seperti 
kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, peningkatan 
muka air laut, dan peningkatan kejadian ekstrim dengan 
dampaknya yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat 
seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen dan wabah 
penyakit terkait iklim. Dengan memahami hal tersebut, 
diharapkan masyarakat mengetahui risiko akibat perubahan 
iklim dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan 
risiko yang dihadapi. 

Selain itu perlu dilakukan juga identifikasi area pada lokasi 
setempat yang berpotensi rentan terhadap dampak perubahan 
iklim dengan melakukan pengamatan dan pendataan area 
sensitif yang paling sering mengalami kejadian/bencana terkait 
iklim ekstrim serta memiliki kapasitas paling rendah dalam 
menangani risiko iklim tersebut. Tingkat kerentanan dapat 
didekati melalui data indikator kerentanan seperti data 
kependudukan, sosial ekonomi, infrastruktur, dan data terkait 
ekosistem wilayah tersebut.   

Informasi mengenai tingkat kerentanan dan risiko dapat 
diperoleh dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) 
yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dapat diakses melalui laman 
http://sidik.menlhk.go.id. 

Tingkat kerentanan dalam SIDIK dibagi dalam 5 kategori (tidak 
rentan, agak rentan, cukup rentan, rentan, sangat rentan). 
Informasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
menentukan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan oleh warga 
masyarakat dalam meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi 
terhadap dampak perubahan iklim. 
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b) Identifikasi sumber emisi GRK yang diperlukan untuk menyusun 
rencana penurunan emisi GRK di lokasi setempat. Data sumber 
emisi yang perlu dikumpulkan antara lain:  

- Timbulan sampah dan limbah padat. 

- Limbah cair rumah tangga maupun industri. 

- Pemakaian energi berbahan bakar fosil. 

- Jumlah ternak seperti sapi, kambing, babi. 

- Penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. 

- Luas tutupan lahan. 

- Frekuensi dan luas kejadian kebakaran hutan/lahan. 
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Tabel 1. Sumber Emisi GRK 

No Sumber Emisi 
GRK 

Keterangan 

1 Sampah 
rumah 
tangga 

Sampah organik rumah tangga yang dihasilkan oleh warga dapat dihitung dari jumlah orang x timbulan 
sampah/org/thn. 

Berdasarkan data BPS, angka timbulan sampah berdasakan skala kota adalah sebagai berikut: 
- Kota kecil ≈ 0,19 ton/org/thn 
- Kota sedang ≈ 0,20 ton/org/thn 
- Kota besar ≈ 0.22 ton/org/thn 
- Kota Metropolitan ≈ 0,28 ton/org/thn 

2 Limbah cair 
rumah 
tangga atau 
industri 

Emisi GRK limbah cair rumah tangga dihitung berdasarkan volume limbah dan faktor emisi jenis 
pengolahan limbah cair. Berbagai penanganan limbah cari rumah tangga, sebelum (baseline) dan sesudah 
aksi mitigasi dilakukan. 

Tabel Nilai EF dari Aksi Mitigasi dan Baseline pada Sub-Sektor Limbah Cair Domestik 

Sub-
Sektor 

Mitigasi Baseline 

Pengolahan 
untuk Mitigasi 

EF Pengolahan Awal EF 

Limbah 
cair 
domestik 

Komunal 0 (dikelola dengan 
baik) 
0,18 (tidak dikelola 
dengan baik 

Pembuangan ke laut, sungai, 
atau danau (EF) 

0,06 

Tangki septik 0,3 

Cubluk (jamban kering)/laterine 0,066 

Biogas3 0 Pembuangan ke laut, sungai, 
atau danau (EF) 

0,06 

Septic system 0,3 

Cubluk (jamban kering) 0,066 
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No Sumber Emisi 
GRK 

Keterangan 

Emisi GRK limbah cair industri dihitung berdasarkan volume limbah dan faktor emisi jenis pengolahan 
limbah cair. Berbagai penanganan limbah cair industri, sebelum (baseline) dan sesudah aksi mitigasi 
dilakukan.  

Tabel Nilai EF dari Aksi Mitigasi dan Baseline pada Sub-Sektor Limbah Cair Industri 

Sub-
Sektor 

Mitigasi Baseline 

Pengolahan 
untuk 

Mitigasi 
EF Pengolahan Awal EF 

Limbah 
cair 
domestik 

Komunal Sistem aerobik yang 
dikelola dengan baik = 
0 
Sistem aerobik yang 
tidak dikelola dengan 
baik = 0,075 

Pembuangan ke laut, sungai, 
atau danau 

0,025 

 Kolam buangan tidak mengalir 
(stagnant sewer) 

 

 Biogas3 0 Pembuangan ke laut, sungai, 
atau danau 

0,025 

   Kolam buangan tidak mengalir 
(stagnant sewer) 
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No Sumber Emisi 
GRK 

Keterangan 

3 Pemakaian 
energi 
berbahan 
bakar fosil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemanfaatan energi berbahan bakar fosil (misalnya: kendaraan roda dua, mobil, mesin diesel, genset) 
per liter bahan bakar akan menghasilkan emisi GRK. 

Data yang dibutuhkan mengetahui jumlah emisi adalah jumlah kendaraan x jumlah konsumsi per jenis 
bahan bakar/thn x faktor emisi per jenis bahan bakar. Penggunaan bahan bakar dengan faktor emisi lebih 
rendah adalah bentuk dari aki penurunan emisi GRK. Faktor emisi per jenis bahan bakar diperlihatkan 
pada tabel berikut ini: 

Tabel Faktor Emisi per Jenis Bahan Bakar 

Penggunaan Energi CO2 CH4 N2O 

Rumah Tangga    

Energi Fosil    

LPG 63100 1 0.1 

Minyak Tanah 71900 3 0.6 

Briket Batubara (brown coal bricket) 97500 10 1.5 

Briket Gambut 106000 10 1.4 

Energi Terbarukan    

Biomass* (kayubakar) 112000 300 4 

Penggunaan Energi CO2 CH4 N2O 

Biomass Charcoal  (arang kayu) 112000 200 1 

Biogas (landfill gas/LFG, sludge gas, other biogas) 54600 5 0.1 

Pembangkit / Genset     

Energi Fosil    
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No Sumber Emisi 
GRK 

Keterangan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minyak Diesel (HSD) 74100 3 0.6 

Fuel Oil (Minyak Bakar) 77400 3 0.6 

Energi Terbarukan    

Biomass* (kayu bakar) 112000 300 4 

Biomass Charcoal   (arang kayu) 112000 200 1 

Biogas (landfill gas/LFG, sludge gas, other biogas) 54600 5 0.1 

BioDiesel/Biogasoline 70800 10 0.6 

PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) - municipal 
waste 

100000 300 4 
 

4 Peningkatan 
cadangan 
karbon 

Kegiatan untuk meningkatkan cadangan karbon dari peningkatan serapan yang diperoleh dari 
pertumbuhan pohon. Data yang diperlukan adalah luas penanaman. 

5 Pencegahan 
penurunan 
cadangan 
karbon 

Kegiatan untuk mencegah berkurangnya/hilangnya cadangan karbon akibat penebangan pohon atau 
kerusakan hutan, perambahan dan kebakaran hutan/lahan. Data yang diperlukan adalah data tahunanluas 
tutupan lahan/hutan. 

6 Pengelolaan 
hutan 
berkelanjutan 

Kegiatan untuk menjaga stabilitas simpanan karbon meskipun kayu dipanen dengan menerapkan sistem 
tebang pilih dan rotasi panen serta menjaga hutan dari kerusakan. 
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No Sumber Emisi 
GRK 

Keterangan 

7 Penggunaan 
pupuk 
sintetik 
(anorganik) 

Perbandingan pemakaian pupuk sintetik (anorganik) dengan pupuk organik yang diaplikasikan pada 
kegiatan pertanian, dapat diturunkan sebagai upaya penurunan emisi GRK jenis dinitro oksida (N2O). 
Sebagai contoh, rasio yang digunakan adalah 40% pupuk sintetik dan 60% pupuk organik. Aksi mitigasi 
dapat dilakukan dengan mengubah rasio menjadi 30% pupuk sintetik dan 70% pupuk organik. 

8 Kotoran 
ternak 

Kotoran ternak berpotensi menghasilkan gas metana (CH4) apabila tidak dikelola. Data yang diperlukan 
adalah jumlah dan jenis ternak x faktor emisi.   

Catatan:  
Pengambilan data untuk penghitungan mengacu kepada Pedoman Penghitungan Penurunan Emisi GRK 
pada Aksi Mitigasi Berbasis Masyarakat.  



~ 26 ~ 
 

 

III. Perencanaan 

3.1 Perencanaan Pengembangan, Peningkatan Kapasitas, dan 
Kelembagaan Masyarakat 

Perencanaan terhadap aspek peningkatan kapasitas dan 
kelembagaan masyarakat dilakukan oleh kelompok kerja melalui: 
a. Identifikasi kebutuhan pelatihan 

b. Perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat antara lain: 
sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, studi banding, 
mengikuti seminar.  

 
3.2 Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim tingkat tapak berbasis masyarakat 

Proses penyusunan rencana aksi mengacu pada data dan informasi 
yang sudah terkumpul pada tahap persiapan, termasuk hasil 
identifikasi kerentanan, risiko iklim dan sumber emisi GRK.  
 
Untuk mendapatkan informasi mengenai risiko iklim yang valid, 
dapat dihadirkan narasumber atau ahli yang memiliki data. Hasil 
kajian kerentanan wilayah setempat. Hasil kajian kerentanan 
perubahan iklim jika sudah tersedia dapat disandingkan dengan 
hasil pengkajian risiko bencana terkait iklim, sehingga dapat 
dirumuskan rencana adaptasi perubahan iklim yang telah 
mempertimbangkan data historis kejadian bencana terkait iklim. 
 
Dalam menyusun rencana aksi, seluruh hasil kajian perlu dipaparkan 
kembali, untuk mengingatkan warga/komunitas terhadap jenis dan 
tingkatan ancaman yang ada, kerentanan, risiko perubahan iklim 
maupun kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang 
dimiliki.  
 
Dari kondisi yang ada saat ini, warga/komunitas mendiskusikan dan 
merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 
menangani ancaman perubahan iklim. Untuk mengajak partisipasi 
komunitas, dapat digunakan berbagai cara untuk menuangkan atau 
menampung gagasan-gagasan yang ada. Selanjutnya didiskusikan 
menjadi sebuah rumusan yang mudah dipahami oleh 
warga/komunitas. 
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Dalam menetapkan tujuan harus mempertimbangkan hal-hal 
berikut:  
a. Tujuan harus dikemukakan secara spesifik, jelas, dan terukur;  

b. Dapat dimonitor perkembangannya, dan hasilnya dapat 
dievaluasi; 

c. Tujuan harus dapat dicapai, rasional, dapat dijangkau, dan 
realistis; dan 

d. Tujuan harus memperhatikan keterbatasan waktu yang tersedia. 
 
Hasil rumusan kemudian dituangkan dalam tujuan yang 
menggambarkan target yang ingin dicapai serta rencana kerja 
konkrit yang dapat dilaksanakan, misalnya :  
a. Warga masyarakat memahami perubahan iklim dan 

penyebabnya. 

b. Warga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan 
untuk menyelamatkan diri dari ancaman bencana terkait iklim. 

c. Warga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan 
untuk meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi. 

d. Warga masyarakat memiliki lumbung pangan yang mampu 
menjamin ketersediaan pangan saat kondisi darurat kejadian 
bencana terkait iklim. 

e. Memiliki tabungan bersama yang dapat digunakan untuk proses 
pemulihan atau pembangunan kembali pada saat terjadi 
bencana terkait iklim. 

 
Berdasarkan daftar tersebut, selanjutnya dibuat rencana kerja yang 
dapat mendukung pencapaian dari hasil yang sudah ditargetkan. 
Untuk membantu proses pencapaian target, dapat menyusun 
perumusan program kerja, dengan menggunakan tabel 2. 
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Tabel 2. Contoh Perumusan Program Kerja 

Kegiatan Tujuan/ hasil Indikator Tahapan Kegiatan Waktu Kebutuhan Mitra Kerja 
Penanggung 

jawab 

Apa kegiatan 
yang akan 
dilakukan 

Apa capaian dari 
kegiatan tersebut 

Apa yang 
membuktikan 
jika hasil 
telah tercapai 

Bagaimana langkah 
untuk melakukan 
kegiatan tersebut 

Kapan akan 
dilaksana-
kan 

Apa saja 
kebutuhan 
untuk 
melakukan 
kegiatan 
tersebut dan 
bagaimana 
cara memenuhi 
kebutuhan 
tersebut 
 

Siapa saja 
yang dapat 
membantu 
pelaksanaan 
tersebut 
(pemerintah 
daerah, 
pemerintah 
desa, LSM, 
perguruan 
tinggi, dsb. 
 

Siapa yang 
bertanggung-
jawab untuk 
melaksanaka
n kegiatan 
tersebut 

Contoh : 

Penanaman 
bakau 

Rehabilitasi dan 
mengembalikan 
fungsi hutan 
bakau di wilayah 
pantai. 

Pembibitan 
tanaman 
bakau 
Bibit bakau 
ditanam di 
hutan bakau 
Keterlibatan 
seluruh 
warga 
masyarakat 

1. Musyawarah dan 
pembagian kerja 

2. Menghubungi mitra 
kerja untuk 
kerjasama kegiatan 

3. Pembibitan 
4. Penanaman bakau 

melalui kerja bakti 
5. Monitoring dan 

evaluasi 

Februari 
2021 

Konsumsi 
Polybag 
Pupuk 
Bamboo  
dst 

Dinas Pesisir 
dan 
Kelautan, 
Dinas 
Kehutanan, 
Pemerintah 
desa, 
Sekolah yang 
ada di 
wilayah desa, 
LSM 

Ketua 
Kelompok 
Bakau 

Pelatihan 
Pertolongan 
Pertama 

1. Warga 
masyarakat 
memiliki 

Adanya 30 
orang 
tenaga 

1. Musyawarah 
penyusunan 

Juni 2021 Akomodasi 
dan konsumsi 

Puskesmas, 
Dinas 
Kesehatan, 

Ketua PKK 
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Kegiatan Tujuan/ hasil Indikator Tahapan Kegiatan Waktu Kebutuhan Mitra Kerja 
Penanggung 

jawab 

Pada 
Kecelakaan 
(P3K) 

keterampilan 
pertolongan 
pertama pada 
kecelakaan 

2. Terbentuk tim 
siaga 
bencana 
bidang 
kesehatan 

terampil 
dalam P3K 
Terbentuk 
tim siaga 
bencana 
bidang 
kesehatan 

perencanaan 
kegiatan 

2. Menghubungi 
mitra kerja 

3. Mencari dan 
menghubungi 
pelatih 

4. Menyiapkan 
kebutuhan 
pelatihan 

5. Pelaksanaan 
pelatihan 

Materi 
pelatihan 
Sarana 
pendukung 
pelatihan  
Pelatih 
 

Badan 
Penanggula
-ngan 
Bencana 
daerah 
(BPBD), 
Palang 
Merah 
Indonesia 
(PMI) 

 

 
 

 



Berdasarkan tabel diatas disusun rencana strategi membangun 
kemitraan dan memperluas jejaring. Prinsip penyusunan aksi 
adaptasi perubahan iklim dapat merujuk pada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/ 
Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi 
Perubahan Iklim, yang dilakukan secara partisipatif dengan 
melibatkan warga masyarakat di wilayah setempat. 
 
Pilihan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat 
dilaksanakan oleh warga masyarakat dalam melaksanakan ProKlim 
adalah seperti tercantum dalam tabel berikut. 
  
Tabel 3. Pilihan Jenis Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

No Jenis Kegiatan Uraian 

I Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 

a Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor 

1 Pemanenan air 
hujan 

Pemanenan air hujan adalah mengumpulkan dan 
menampung air hujan, termasuk aliran air 
permukaannya, semaksimal mungkin pada saat turun 
hujan untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan 
dalam menangani atau mengantisipasi kekeringan. 
Air hujan dapat dikumpulkan misalnya dengan 
membuat lubang penampung air, embung dan 
penampungan air hujan (PAH).  Bentuk dan  ukuran 
penampung air hujan disesuaikan dengan kondisi 
dan kemampuan masyarakat setempat, bisa dalam 
skala individu maupun komunal. 

2 Peresapan air Peresapan air adalah upaya untuk meningkatkan 
resapan air dan mengembalikan air semaksimal 
mungkin ke dalam tanah terkait dengan penanganan 
atau antisipasi kekeringan, misalnya melalui 
pembuatan biopori, sumur resapan, dan 
rorak/jogangan,  

3 Perlindungan mata 
air 

Perlindungan mata air perlu dilakukan untuk 
meminimalkan risiko terjadinya kekeringan akibat 
perubahan iklim. Kegiatan dapat mencakup upaya 
fisik seperti pembuatan struktur pelindung mata air 
dan konservasi tumbuhan di sekitar lokasi mata air,  
maupun non-fisik seperti pembuatan aturan-aturan 
lokal yang dapat menjamin mata air tetap hidup. 

4 Penghematan 
penggunaan air 

Penghematan penggunaan air adalah upaya untuk 
menggunakan air secara efektif dan efisien sehingga 
tidak mengalami pemborosan, misalnya penggunaan 
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kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan 
tertentu dan pembatasan penggunaan air. 

5 Sarana dan 
prasarana 
pengendali banjir 
dan longsor  

Pembuatan sarana dan prasarana pengamanan 
banjir diperlukan dalam mengantisipasi perubahan 
pola hujan akibat perubahan iklim yang dapat 
meningkatkan risiko terjadinya banjir dan longsor. 
Strategi pengendalian banjir dan longsor dapat 
dilakukan misalnya melalui kegiatan pembangunan 
dan pengaturan bendungan/waduk 
banjir/cekdam/dam penahan/dam pengendali, 
tanggul banjir, penyediaan daerah retensi banjir, 
sistem polder, sistem evakuasi, saluran pengelolaan 
air (SPA), tindakan sipil teknis untuk penguat lereng 
(misal bronjong, karung pasir, batu, dll.), bangunan 
terjunan air (BTA), pengendali jurang/gully plug.  

Pengendalian banjir juga mencakup sistem 
peringatan dini yang merupakan rangkaian sistem 
dalam kegiatan kesiapsiagaan untuk 
menginformasikan akan timbulnya kejadian bencana 
banjir secara cepat kepada masyarakat, yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi 
tradisional maupun modern. 

6 Rancang bangun 
yang adaptif 
terhadap 
banjir/rob/gambut, 
longsor dan angin 
ribut/puting beliung 

Dalam mengantisipasi risiko terjadinya bencana 
banjir akibat perubahan iklim, salah satu upaya 
adaptasi yang dapat dilakukan adalah dengan 
meninggikan struktur bangunan/rumah panggung 
dan menguatkan struktur.  

7 Pembuatan 
Terasering 

Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan 
akibat perubahan iklim, salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk meminimalkan risiko longsor dan 
erosi adalah melalui pembuatan terasering 
(mencakup saluran peresapan air, saluran 
pembuangan air, tanaman penguat teras) pada lahan 
dengan kemiringan tertentu. Terasering merupakan 
konservasi tanah atau pengawetan tanah yang dibuat 
sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran 
peresapan, saluran pembuangan air, serta tanaman 
penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali 
erosi dan longsor. 

Penanaman vegetasi akan memperkuat upaya 
pengendalian bencana longsor dan erosi tanah, 
sekaligus juga memberikan manfaat terhadap upaya 
konservasi air tanah dan penanganan lahan kritis. 
Jenis vegetasi dapat dipilih sesuai dengan kondisi 
lokal. 
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8 Struktur pelindung 
alamiah atau 
greenbelt (sabuk 
hijau) yang sejajar 
garis pantai 

Pembuatan struktur pelindung alamiah pesisir 
merupakan salah satu upaya pemeliharaan dan 
rehabilitasi daerah pantai untuk mengantisipasi 
dampak perubahan iklim dan melindungi pesisir 
melalui kegiatan perlindungan alami pantai (seperti 
cemara laut, ketapang, mangrove, pohon kelapa, 
gumuk pasir  serta pengelolaan terumbu karang, dll. 

9 Struktur 
perlindungan buatan 

Pembuatan struktur pelindung buatan bertujuan 
untuk melindungi pantai terhadap kerusakan akibat 
serangan gelombang dan arus, antara lain dengan 
cara: 

a. Memperkuat pantai atau melindungi pantai agar 
mampu menahan kerusakan karena serangan 
gelombang; 

b. Mengubah laju transpor sedimen sepanjang 
pantai; 

c. Mengurangi energi gelombang yang sampai ke 
pantai; 

d. Reklamasi dengan menambah suplai sedimen 
ke pantai atau dengan cara lain. 

Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dapat 
diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu konstruksi 
yang dibangun di pantai dan sejajar garis pantai, 
konstruksi yang dibangun tegak lurus pantai, dan 
konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan sejajar 
garis pantai. Beberapa macam bangunan pelindung 
pantai antara lain groin (groyne), jetty, breakwater, 
seawall artificial headland, beach nourishment, 
terumbu karang buatan pintu air pasang surut, dll. 

10 Relokasi Relokasi permukiman dan aset penting lainnya 
adalah pemindahan lokasi permukiman atau aset 
penting ke lokasi lain yang lebih aman karena lokasi 
lama sudah tidak layak huni akibat meningkatnya 
muka air laut dan terkena dampak perubahan iklim 
lainnya. 

b Peningkatan ketahanan pangan 

1 Penerapan pola 
tanam untuk 
beradaptasi 
terhadap dampak 
perubahan iklim 

Pola tanam merupakan suatu urutan tanam pada 
sebidang lahan dalam satu tahun, termasuk 
didalamnya masa pengolahan tanah. Pola tanam 
terbagi dua yaitu pola tanam monokultur dan pola 
tanam polikultur.  

Pertanian monokultur adalah pertanian dengan 
menanam tanaman sejenis, misalnya sawah ditanami 
padi saja, jagung saja, atau kedelai saja. Tujuan 
menanam secara monokultur adalah meningkatkan 
hasil pertanian. Sedangkan pola tanam polikultur/ 
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heterokultur ialah pola pertanian dengan banyak jenis 
tanaman  pada satu bidang lahan yang terusun dan 
terencana dengan menerapkan aspek lingkungan 
yang lebih baik, serta menghasilkan keuntungan yaitu 
mengurangi serangan hama, menambah kesuburan 
tanah, dan memutus siklus hama/penyakit. Contoh 
pola tanam yaitu pola tanam berselang, pola tanam 
heterokultur (tumpang sari, tumpang gilir) Penerapan 
sistem pola tanam merupakan salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko dampak 
perubahan iklim. 

2 Sistem atau model 
irigasi untuk 
mengatasi 
kegagalan panen 

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan 
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian 
yang jenisnya meliputi irigasi tetes, irigasi kabut, 
irigasi bawah permukaan, dll. Sistem irigasi meliputi 
prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, 
kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya 
manusia. Keandalan air irigasi diwujudkan melalui 
kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, 
bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase 
yang memadai, mengendalikan mutu air, serta 
memanfaatkan kembali air drainase.  

Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi 
dengan pembangunan jaringan drainase yang 
merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi 
yang bersangkutan. Jaringan drainase berfungsi 
untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak 
mengganggu produktivitas lahan. Sistem 
irigasi/drainase yang baik dapat mengurangi risiko 
gagal tanam dan gagal panen. Penerapan sistem 
irigasi hemat air akan memperkuat kapasitas 
adaptasi untuk mengantisipasi ketersediaan air yang 
berkurang akibat semakin panjangnya musim 
kemarau pada daerah tertentu yang merupakan salah 
satu dampak perubahan iklim 

3 Sistem pertanian 
untuk mengatasi 
kegagalan panen 
dan ketersediaan 
pangan 

Sistem pertanian untuk mengatasi kegagalan panen 
dan ketersediaan pangan misalnya sistem pertanian 
terpadu, merupakan sistem yang menggabungkan 
kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, 
kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan 
pertanian dalam satu lahan sehingga dapat 
meningkatkan produktifitas lahan dan memperkuat 
ketahanan pangan. Dalam praktek pertanian terpadu, 
output dari salah satu budidaya menjadi input kultur 
lainnya yang akan meningkatkan kesuburan tanah 
dan menyeimbangkan semua unsur hara organik 
yang mengarah pada terwujudnya konsep pertanian 
organik ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
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Kegiatan pertanian terpadu termasuk juga 
pengelolaan potensi lokal, yaitu berbagai upaya 
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
tanaman dan hewan lokal yang dapat mendukung 
peningkatan ketahanan pangan, terutama tanaman 
dan hewan lokal yang memiliki potensi untuk 
beradaptasi terhadap kondisi iklim ekstrim. 

4 Penganekaragaman 
tanaman pangan 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat 
dampak perubahan iklim adalah melalui 
penganekaragaman tanaman pangan. Dengan 
keragaman jenis yang ditanam, maka tanaman 
pangan yang tumbuh pada suatu lokasi tertentu 
menjadi semakin bervariasi sehingga jika terjadi 
kegagalan panen pada jenis tertentu masih ada jenis 
tanaman lain yang dapat dipanen.  

Penganekaragaman tanaman pangan dapat 
dilakukan melalui budidaya tanaman pangan, 
pemanfaatan lahan pekarangan (budidaya tanaman, 
ternak, dan ikan di halaman rumah, verticulture, 
hidroponik, dll.) dan pemilihan komoditas tahan iklim 
misalnya padi hemat air, tahan salinitas tinggi, pagi 
apung, cabai anomali iklim, dll. 

5 Pengelolaan pesisir 
terpadu  

Pengelolaan pesisir terpadu dinyatakan sebagai 
proses pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan 
serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi 
dan keberlanjutannya. Konteks keterpaduan meliputi 
dimensi sektor, ekologis, hirarki pemerintahan, dan 
disiplin ilmu. Penerapan konsep pengelolaan pesisir 
terpadu yang mempertimbangkan risiko iklim akan 
dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap 
dampak perubahan iklim. 

6 Urban farming Pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan untuk 
budidaya tanaman, peternakan, dan perikanan, serta 
pupuk organik dalam rangka meningkatkan 
ketersediaan pangan, pendapatan masyarakat, dan 
perbaikan kualitas lingkungan. 

c Pengendalian penyakit terkait iklim 

1 Pengendalian vektor 
(pembawa penyakit) 

Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, 
memindahkan dan/atau menjadi sumber penular 
penyakit terhadap manusia. Pengendalian vektor 
adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan 
untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin 
sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk 
terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu 
wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan 
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vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat 
dicegah.  

Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) merupakan 
pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa 
metode pengendalian vektor yang dilakukan 
berdasarkan azas keamanan, rasionalitas, dan 
efektifitas pelaksanaannya serta dengan 
mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. 

Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan 
pengelolaan lingkungan secara fisik atau mekanis, 
penggunaan agen biotik, baik terhadap vektor 
maupun tempat perkembangbiakannya dan/atau 
perubahan perilaku masyarakat serta dapat 
mempertahankan dan mengembangkan kearifan 
lokal sebagai alternatif. Beberapa contoh kegiatan 
yang dapat dilaksanakan untuk mengendalian vektor 
adalah 3M (menguras, menimbun, menutup) sarang 
nyamuk dan memasukkan ikan dalam kolam/pot 
tanaman. Pengendalian vektor juga mencakup 
penerapan sistem kewaspadaan dini yaitu untuk 
mengantisipasi terjadinya penyakit terkait perubahan 
iklim seperti diare, malaria, Demam Berdarah Dengue 
(DBD). 

2 Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat 
(STBM) 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan 
pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan 
sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan 
metode pemicuan, sehingga masyarakat berperilaku 
hidup sehat dan bersih. Indikator outcome STBM 
yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan 
penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan 
dengan sanitasi dan perilaku.  

Untuk meningkatkan dan mempertahankan standar 
kondisi lingkungan yang mendasar yang 
mempengaruhi kesejahteraan manusia dapat 
dilakukan melalui : 
a. Pembentukan Jumantik (Juru Pemantau Jentik 

dan jadwal pemantauannya. 
b. Penerapan sistem kewaspadaaan dini untuk 

mengantisipasi terjadinya penyakit terkait iklim 
(diare, malaria, DBD). 

c. Penyediaan layanan dan pengelolaan air minum. 
d. Pengelolaan limbah manusia, hewan dan industri 

yang efisien (jamban, pengomposan kotoran 
hewan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 

e. Pembentukan dan berfungsinya posyandu. 
f. Stop Buang air besar Sembarangan (SBS). 
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Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan air 
akibat perubahan iklim maka perlu dilakukan upaya 
penyediaan air bersih, baik secara individual maupun 
komunal. 

Sarana penyediaan air bersih secara individual 
contohnya adalah sumur (misalnya sumur gali, sumur 
pompa tangan, sumur bor, sumur pompa tangan 
dangkal) dan bak penampungan air hujan. 
Sedangkan sistem penyediaan air bersih secara 
komunal contohnya adalah pembangunan hidran 
umum, kran umum dan terminal air. 

3 Pola Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) 

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang 
dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga 
atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di 
bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam 
kegiatan kesehatan di masyarakat. Upaya sosialisasi 
dan pelembagaan PHBS, contohnya mencuci tangan 
dengan sabun, lingkungan bersih dan sehat, rumah 
dengan sirkulasi udara yang bail, dll. Penerapan 
PHBS dapat memperkuat ketahanan masyarakat 
dalam mengantisipasi wabah penyakit terkait iklim. 

II Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 

a Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair 

1 Pengelolaan sampah 
dan limbah padat   

Pengelolaan sampah dan limbah padat mencakup 
kegiatan pengumpulan, pewadahan, pemilahan 
sampah, pengomposan serta kegiatan 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle). Selain itu perlu dilakukan 
identifikasi apakah sampah/limbah dikirim ke tempat 
pembuangan akhir (TPA), dibuang ke lahan kosong 
atau dibakar. 
Pewadahan adalah suatu cara penampungan 
sampah sebelum dipindahkan atau. Tujuan utama 
dari pewadahan adalah: 

 menghindari terjadinya sampah yang berserakan 
sehingga mengganggu lingkungan dari 
kesehatan, kebersihan dan estetika  

 memudahkan proses pengumpulan sampah dan 
tidak membahayakan petugas pengumpulan 
sampah, baik petugas kota maupun dari 
lingkungan setempat 

Sistem pengumpulan adalah cara atau proses 
pengambilan sampah/limbah padat mulai dari tempat 
pewadahan atau penampungan sampah dari sumber 
timbulan sampah sampai ketempat pengumpulan 
sementara atau sekaligus ke tempat pembuangan 
akhir (TPA). 
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Pewadahan dan pengumpulan sampah perlu 
dilakukan untuk mencegah dekomposisi atau 
pembusukan sampah yang tidak pada tempatnya 
baik di tingkat rumah tangga maupun komunal, yang 
akan memberikan kontribusi terhadap emisi GRK. 

Upaya masyarakat untuk memanfaatkan 
sampah/limbah padat dan gas metana yang 
dihasilkan dari proses pengolahan limbah, dapat 
dilakukan dengan melakukan 3R (Reduce, Reuse, 
and Recycle) serta pemanfatan gas metana dari 
limbah organik sebagai sumber energi, dan 
pemanfaatan pupuk organik dari proses 
pengomposan. 

Masyarakat perlu didorong untuk mengolah 
sampah/limbah padat dari kegiatan rumah tangga 
sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke 
lingkungan, dengan memaksimalkan pengurangan 
jumlah sampah, pengomposan tingkat rumah tangga 
dan aktif dalam pengoperasian bank sampah. 

2 Pengolahan limbah 
dan pemanfaatan 
limbah cair 

Pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair 
dilakukan dengan mengunakan tangki septic yang 
dilengkapi dengan instalasi penangkat gas methan. 
Selain itu juga dilakukan pembangunan IPAL anaerob 
yang dilengkapi dengan penangkap dan 
pemanfaat/pembakar gas. 

b Menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi 

1 Penggunaan Energi 
Baru Terbarukan 
dan Konservasi 
Energi 

Energi terbarukan adalah sumber energi yang 
dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah 
tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola 
dengan baik, antara lain: pemanfaatan gas methan 
untuk biogas, pemanfaatan aliran air sungai 
(mikrohidro), pemanfaatan energi surya (solar cell), 
dan pemanfaatan tenaga angin. 

2 Pengunaan sumber 
energi non EBT 

Penggunaan sumber energi non EBT antara lain 
pengunaan minyak tanah, LPG, briket gambut, arang 
kayu, tungku hemat kayu bakar, biji-bijian dan sekam 
padi. 

3 Penghematan energi Penghematan energi didefinisikan sebagai semua 
metode, teknik, dan prinsip-prinsip yang 
memungkinkan untuk dapat menghasilkan 
penggunaan energi lebih efisien dan membantu 
penurunan permintaan energi global sehingga 
mengurangi emisi GRK.  
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Upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan 
menerapkan perilaku hemat listrik, menggunakan 
lampu hemat energi (non-pijar), dan memaksimalkan 
pencahayaan alami. 

c Melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK 

1 Budidaya pertanian 
rendah emisi GRK 

a. Pengurangan pupuk organik.  
Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca akibat penggunaan pupuk dan 
pestisida kimia, misalnya menggunakan pupuk 
organik, pengolahan biomassa menjadi pupuk, 
dan model irigasi berselang/bertahap 
(intermittent irigation); 

b. Tidak bakar jerami di sawah 
Upaya masyarakat untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca dari kegiatan pasca panen di sektor 
pertanian, misalnya dengan tidak membakar 
jerami di sawah dan menghindari proses 
pembusukan jerami akibat penggenangan 
sawah. 

d Meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi 

1 Peningkatan tutupan 
vegetasi 

1) Penghijauan 
Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan, 
memelihara dan meningkatkan kondisi lahan 
agar dapat berproduksi dan berfungsi secara 
optimal, baik sebagai pengatur tata air atau 
pelindung lingkungan. 

2) Praktek wanatani 
Wanatani atau agroforestry adalah sistem 
penggunaan lahan (usaha tani) yang 
mengkombinasikan pepohonan/tanaman keras 
dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan 
keuntungan, baik secara ekonomis maupun 
lingkungan. Pada sistem ini, terciptalah 
keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan 
lahan sehingga akan mengurangi risiko 
kegagalan dan melindungi tanah dari erosi serta 
mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari 
luar kebun karena adanya daur-ulang sisa 
tanaman.  

2 Mempertahankan 
tutupan vegetasi 

Mempertahankan tutupan vegetasi lebih ditujukan 
pada aktivitas dalam upaya mempertahan tutupan 
vegetasi hutan. Kegiatan ini memperhatikan hal 
sebagai berikut: 
a. Partisipasi masyarakat adat dan penduduk lokal 

dalam upaya mempertahankan tutupan vegetasi 
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b. Tindakan perlindungan/konservasi keaneka-
ragaman hayati misalnya untuk menjaga 
kelangsungan hidup keragaman spesies, 
memelihara keragaman genetik yang dimiliki 
setiap spesies, serta pemeliharaan siklus nutrisi 
dan fungsi ekosistem termasuk melindungi situs 
bersejarah, benda bersejarah serta cagar 
budaya. 

 
c. Implementasi rencana pengelolaan yang telah 

disusun. 
d. Pengembangan pengetahuan dan hak-hak 

masyarakat adat mapun lokal terkait dengan 
pemanfaatan kawasan hutan dan skema 
lainnya. 

e. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, seperti 
rotan, bambu, madu, dll. 

f. Tersedianya akses informasi publik terkait 
perhutanan sosial/hutan kota/skema lainnya. 

e Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan 

1 Pembukaan lahan 
tanpa bakar 

Pembukaan lahan tanpa bakar merupakan salah satu 
upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan (karhutla). Berbagai inovasi dilakukan sebagai 
alternatif cara membuka lahan tanpa bakar, antara 
lain pemanfaatan bahan bakaran menjadi biochar, 
briket, atau arang aktif. 

2 Pengelolaan air 
gambut 

Dengan karakternya yang khas, gambut bisa 
menyimpan bara api hingga kedalaman tertentu yang 
berupa serpihan sisa kayu dengan keberadaan 
oksigen di ruang pori gambut tersebut. Bara api dapat 
bertahan selama kondisi lingkungannya 
memungkinkan, dan bara tersebut dapat menjalar 
pada gambut yang semakin kering di sekitarnya yang 
sewaktu-waktu dapat muncul di permukaan. 
Sebaliknya, jika di bagian bawah gambut masih 
menyimpan air saat musim kemarau, kebakaran 
hanya terjadi di bagian permukaan dan relatif mudah 
dipadamkan. Inilah kenapa penting untuk 
mempertahankan dan mengelola keberadaan air di 
lahan gambut. 

3 Pengendalian 
kegiatan karhutla 

Kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan 
emisi atau menurunkan serapan GRK serta merusak 
ekosistem alam sehingga perlu dikendalikan melalui 
upaya: 
a. Peringatan dan deteksi dini karhutla 

Sarana peringatan dan deteksi dini karhutla 
antara lain peta rawan karhutla, peta kerja, 
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database sumberdaya dalkarhutla, rambu-
rambu larangan membakar, papan informasi 
Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK), bendera 
PBK, peralatan pengukur cuaca portabel atau 
menetap, sistem yang dapat mendukung 
penyebarluasan informasi kerawanan karhutla, 
kamera pengawas, CCTV, sensor panas, 
informasi hotspot, drone, GPS, pesawat terbang, 
dll. 

b. Pencegahan karhutla 
Dapat dilakukan melalui kegiatan patroli baik 
mandiri ataupun gabungan. Patroli merupakan 
kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 
Manggala Agni (MA) dan semua pihak dalam 
rangka pencegahan dan pemadaman karhutla. 

c. Kampanye pencegahan karhutla 
Kampanye dalam rangka pencegahan karhutla 
dapat dilakukan secara langsung maupun 
melalui media cetak dan/atau elektronik. 
Kampanye merupakan salah satu bentuk 
penyuluhan bagi masyarakat terutama bagi 
masyarakat yang berada di dalam/sekitar desa 
rawan karhutla. 

d. Pemadaman karhutla 
Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan 
melaporkan kejadian kebakaran pada petugas 
yang berwenang dan membantu melakukan 
pemadaman.  
Masyarakat Peduli Api (MPA) dapat 
melaksanakan pemadaman dini maupun 
bersama-sama dengan Manggala Agni (MA).  

e. Tersedianya sarana dan prasarana pengendali 
karhutla 
Sarana prasarana (sarpras) pengendali karhutla 
merupakan peralatan dan fasilitas yang 
digunakan untuk mendukung pengendalian 
karhutla. Sarpras dalkarhutla sekurang-
kurangnya terdiri dari sarpras pencegahan 
karhutla, sarpras pemadaman karhutla, dan 
sarpras lainnya (dokumen prosedur internal, 
ruangan kerja, gudang peralatan, bengkel, 
lapangan berlatih, dll.) 

f. Ada dan berfungsinya kelompok masyarakat 
yang melakukan penanganan karhutla 
Masyarakat yang secara sukarela peduli 
terhadap pengendalian karhutla yang telah 
dilatih atau diberi pembekalan serta dapat 
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diberdayakan untuk membantu pengendalian 
karhutla. 

g. Penanganan pasca karhutla  
Dapat dilakukan dengan mengidentifikasi areal 
bekas terbakar, melakukan pelaporan kepada 
pihak berwajib, melakukan penaganan/restorasi 
lahan bekas terbakar, dll. 

 
Hasil perencanaan perlu dituangkan dalam dokumen rencana 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk menjamin 
keberlanjutan program dan aksi penanganan perubahan iklim, 
rencana yang sudah disusun perlu dikomunikasikan dan diupayakan 
untuk dapat diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Desa 
sebagai agenda bersama seluruh pemangku kepentingan dalam  
pembangunan wilayah yang berketahanan iklim dan rendah emisi 
GRK. 

 
IV.  Pelaksanaan 

4.1 Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat 
tapak berbasis masyarakat 

Setelah dokumen rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
tersusun, langkah selanjutnya adalah menyepakati rencana tindak 
lanjut untuk implementasi aksi. Persiapan yang perlu dilakukan yaitu 
diskusi dengan pihak pendukung dan penentuan jadwal 
pelaksanaan sesuai skala prioritas.  
 
Prioritisasi program dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
secara umum dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:    
a. Penetapan prioritas lokasi sasaran pelaksanaan aksi adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim. 
b. Penetapan prioritisasi bentuk aksi adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim. 
c. Penetapan jangka waktu pelaksanaan langkah aksi adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim. 
 
Berdasarkan Hasil Perumusan Program Kerja (Tabel 2) yang telah 
disusun, perlu disepakati kegiatan prioritas yang paling layak untuk 
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dilaksanakan dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan 
kemampuan dan sumberdaya yang tersedia. Untuk menentukan 
skala prioritas, perlu disepakati kriteria pemilihan kegiatan prioritas, 
misalnya :  
a. Kegiatan harus segera dilakukan karena akan berdampak buruk 

jika tidak dilakukan segera. 
b. Kegiatan tidak membutuhkan sumberdaya besar. 
c. Sumberdaya untuk menjalankan kegiatan tersebut telah tersedia 

di warga masyarakat. 

Penetapan prioritas lokasi untuk pelaksanaan program/kegiatan dari 
aspek adaptasi perubahan iklim adalah untuk menjawab jenis 
ancaman terkait dampak perubahan iklim yang dihadapi masyarakat 
misalnya banjir, kekeringan atau longsor. Sedangkan dari aspek 
mitigasi perubahan iklim, prioritas dapat ditetapkan pada aktivitas 
yang berkontribusi paling besar menghasilkan emisi GRK, 
berpotensi untuk menurunkan emisi GRK secara signifikan atau 
meningkatkan serapan GRK. 

Aksi prioritas yang akan dilaksanakan perlu dikonsultasikan juga 
dengan pemerintah daerah setempat atau pendukung lainnya untuk 
mendapatkan masukan dan dukungan implementasi lapangan.  

Penetapan jadwal pelaksanaan aksi prioritas ditentukan setelah 
berkonsultasi dengan pihak-pihak pendukung dan 
mempertimbangkan juga kemampuan mandiri masyarakat.   

Guna mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 
masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan 
yang sudah direncanakan sebelumnya. Pelatihan tersebut 
mencakup aspek teknis dan kelembagaan, yang dapat difasilitasi 
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak 
pendukung termasuk dunia usaha.   

 
4.2 Peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, 

serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim  

Dalam konteks pelaksanaan ProKlim, masyarakat perlu ditingkatkan 
kemampuannya dalam mengakses sumberdaya, pendanaan, serta 
teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Akses sumberdaya 
yang dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
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sumber daya sosial. Akses sumber daya pendanaan dapat berasal 
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, swadaya 
masyarakat atau sumber keuangan lain yang tidak mengikat. 
Teknologi mencakup pengetahuan, dan dukungan sarana 
prasarana.  
 
Keberadaan kelompok kerja selain berperan dalam memfasilitasi 
pengembangan dan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di 
tingkat tapak juga berperan sebagai penggerak dalam mengakses 
sumberdaya, pendanaan, dan teknologi.    
 
Beberapa sumber pendanaan yang teridentifikasi dapat diusulkan 
untuk mendukung pelaksanaan ProKlim misalnya: 
a. Dana dari pemerintah pusat dan daerah.  
b. Dana Pembangunan Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, 

Hibah, Pendapatan Asli Desa). 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

d. Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan salah 
satu sumber dana penting yang perlu dioptimalkan dalam 
mengatasi masalah perubahan iklim.  

e. Dana pemberdayaan masyarakat (Community development) 
dari berbagai kementerian/lembaga, perusahaan swasta, 
BUMN, BUMD, dan lembaga sosial.   

 
 Akses teknologi dapat dilakukan antara lain melalui:  
- Media elektronik, contohnya: 

https://www.menlhk.go.id 
http://ditjenppi.menlhk.go.id 
http://pojokiklim.menlhk.go.id 
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi   

- Ruang belajar ProKlim; 
- Publikasi; 
- Lembaga pengembangan teknologi; 
- Lembaga pendidikan;   
- Badan usaha; 
- Lembaga swadaya masyarakat.  
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V. Pengembangan dan Penguatan ProKlim 

Pengembangan dan penguatan ProKlim dilaksanakan berdasarkan 
hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala 
oleh pelaksana ProKlim. Pemantauan dan evaluasi dilakukan 
dengan mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan adaptasi, 
mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan dengan 
menggunakan tabel sebagai berikut:  

 
Tabel 4. Contoh Lembar Pemantauan Pelaksanaan ProKlim  

Komponen 
Relevansi 
(Ya/Tidak) 

Tingkat Pelaksanaan 

Belum Kurang Sedang Baik 

Pemanenan air hujan       

Peresapan air      

Perlindungan mata air      

Penghematan penggunaan air      

Sarana dan prasarana 
pengendali banjir dan longsor 

     

Rancang bangun yang adaptif      

Pembuatan terasering      

Struktur pelindung alamiah      

Struktur pelindung buatan      

Relokasi permukiman      

Penerapan pola tanam      

Sistem atau model irigasi      

Sistem pertanian       

Penganekaragaman tanaman 
pangan 

     

Pengelolaan pesisir terpadu      

Urban farming      

Pengendalian vektor penyakit      

Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) 

     

Pola Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) 

     

Pengelolaan sampah dan  
limbah padat  

     

Pengolahan limbah dan 
pemanfaatan limbah cair 

     

Penggunaan energi baru 
terbarukan dan konservasi 
energi 

     

Penggunaan sumber energi 
non EBT 

     

Penghematan energi      
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Komponen 
Relevansi 
(Ya/Tidak) 

Tingkat Pelaksanaan 

Belum Kurang Sedang Baik 

Budidaya pertanian rendah 
emisi GRK 

     

Peningkatan tutupan vegetasi      

Mempertahankan tutupan 
vegetasi 

     

Pembukaan lahan tanpa 
bakar  

     

Pengelolaan air gambut      

Pengendalian karhutla      

Kelembagaan masyarakat       

Dukungan kebijakan      

Partisipasi masyarakat      

Kapasitas masyarakat      

Dukungan sumberdaya 
eksternal 

     

Pengembangan Kegiatan      

Pengelolaan data aksi      

Manfaat terhadap ekonomi, 
sosial dan lingkungan  

     

 
Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk perbaikan 
pelaksanaan kegiatan di Kampung Iklim secara terus menerus 
melalui perencanaan yang lebih baik. Dengan demikian, kegiatan 
Kampung Iklim dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan 
masyarakat yang berpola hidup rendah emisi GRK dan 
berketahanan iklim.  
 
Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di 
Kampung Iklim yang berkelanjutan selama lebih dari 2 tahun 
diharapkan dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan aksi 
dibandingkan dengan kondisi awal sebelum ada kegiatan. 
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka akan 
diketahui kesiapan lokasi tersebut untuk dapat didaftarkan menjadi 
Kampung Iklim melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian 
Perubahan Iklim (SRN PPI) sesuai tata cara pendaftaran ProKlim.   
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LAMPIRAN III :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM 

NOMOR :  P.4 / PPI / API / PPI.0 / 3 / 2021   
TANGGAL  :  8 Maret 2021   
 
 

PENGUSULAN PROKLIM 
 
Lokasi yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim secara berkelanjutan selama lebih dari 2 tahun dan 
telah terbentuk kelompok masyarakat/komunitas penanggungjawab 
kegiatan dapat diusulkan untuk dicatat sebagai Kampung Iklim. 
Usulan lokasi Kampung Iklim didaftarkan melalui Sistem Registri 
Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) pada laman 
http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn. Alur proses pengusulan 
sebagaimana gambar dibawah ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Proses Pengusulan Kampung Iklim di SRN PPI 

 
  

http://www.ditjenppi.menlhk.go.id/srn
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I.  Persyaratan  

Persyaratan umum yang harus dipenuhi suatu lokasi untuk dapat 
diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah sebagai berikut: 

a. Aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi 
yang diusulkan telah ada dan dilaksanakan secara berkelanjutan 
selama lebih dari 2 tahun. 

b. Kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah 
terbentuk kelembagaannya dan berjalan secara aktif di lokasi 
yang diusulkan serta adanya berbagai aspek pendukung yang 
dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan 
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.  

 
II.  Pengusulan ProKlim 

Pengusulan ProKlim dapat dilakukan oleh institusi/organisasi/ 
individu yang memiliki identitas resmi, dengan mengisi Lembar Isian 
ProKlim yang dapat diunduh dari SRN PPI. Lembar Isian ProKlim 
menggunakan format Microsoft Excel yang memuat data dan 
informasi sebagai berikut :  
 

1) Identitas Pengisi Data 
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2) Identitas Lokasi 

 

3) Data Dasar 
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4) Informasi terkait Perubahan Iklim 

  

5) Data Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim 
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6) Data Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim 

 

7) Data Kelembagaan Masyarakat dan Dukungan Keberlanjutan  
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Setelah dilakukan pengisian data dan informasi, Lembar Isian 
ProKlim  diunggah kembali ke SRN PPI skema ProKlim dengan 
format penulisan nama file sebagai berikut : Proklim_nama 
lokasi_kab./kota_tahun.  
(contoh : ProKlim_Sukajaya_Kota Bogor_2021). 
 
III.  Mekanisme  

Pengusul (dalam SRN PPI disebut sebagai Penanggungjawab) 
kegiatan ProKlim melakukan pendaftaran di SRN PPI melalui tiga 
tahapan yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu: 
 
3.1. Pendaftaran 

Penanggungjawab kegiatan ProKlim mendaftarkan lokasi ProKlim 
kedalam SRN PPI dengan cara sebagai berikut:   
1. Pengisian identitas lembaga yang mencakup: nama lembaga, 

jenis lembaga, alamat email, website (apabila ada), telepon, 
alamat (termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan kode pos).     

2. Pengisian identitas narahubung yang melakukan fungsi 
korespondensi terkait SRN. Identitas narahubung meliputi 
nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan jabatan.  

3. Pengisian informasi akun, meliputi username (nama yang akan 
digunakan dalam SRN) dan password. 

 
Setelah melakukan pendaftaran, penanggungjawab kegiatan 
akan mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk aktivasi 
akun menggunakan username dan password untuk pengisian 
data umum dan data teknis ProKlim. 

 
3.2  Pengisian Data Umum 

Pengisian Data Umum dilakukan oleh setiap penanggungjawab 
kegiatan ProKlim dengan terlebih dahulu melakukan log-in di 
laman SRN PPI. Isian data umum mencakup: 

1. Formulir Data Umum terdiri dari: 

- Judul kegiatan (diisi dengan format : ProKlim - nama lokasi 

- nama kecamatan - nama kabupaten/kota - nama provinsi. 
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Contoh: ProKlim Desa Sukamakmur Kecamatan Jati 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. 

- Tujuan Umum (diisi dengan Pengendalian Perubahan 

Iklim di Tingkat Tapak melalui ProKlim) 

- Tujuan Khusus (diisi dengan Peningkatan Aksi Lokal 

Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas) 

- Status (untuk skema ProKlim maka pilihannya adalah 

“Kegiatan Sedang Berjalan”),  

- Tanggal (dimasukkan waktu pelaksanaan yang paling 

lama dari salah satu kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim yang telah berjalan di lokasi. Sesuai 

kriteria umum ProKlim harus sudah lebih dari 2 tahun)  

- Jenis kegiatan (Opsi “Aksi” dan “Sumberdaya” harus di-

klik)  

2. Informasi Skema dan Sumber Daya terdiri dari: 

- Jenis aksi (dipilih opsi “Join Adaptasi Mitigasi (JAM)”).  

- Sektor (dipilih opsi “Multi Bidang/Sektor”). 

- Skema (dipilih opsi  “Program Kampung Iklim 

(ProKlim)”).  

- Pelaku (dipilih opsi dari “Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, Institusi/Lembaga/Inisiatif lain”). 

- Keterkaitan program dipilih berdasarkan keterkaitan aksi 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim 

dengan program lain misalnya : Proper, Green Building, 

Perhutanan Sosial, Adipura atau pilih opsi “Lainnya” dan 

sebutkan programnya (misal : Program Penanaman 

Mangrove, Rehabilitasi Gambut, dsb).  

- Status pengusulan proklim diisi dengan informasi 

mengenai pendaftaran (pendaftaran ulang atau 

pendaftaran baru) atau kategori ProKlim Lestari.  
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- Sumberdaya meliputi alih teknologi, peningkatan 

kapasitas, status pendanaan, dan tenaga ahli yang 

masing-masing memiliki pilihan untuk diinput.               

3. Setelah melakukan pengisian data, klik simpan. Pada 
pengisian “Lokasi” silahkan klik “Tambah Lokasi Aksi” 
kemudian pilih lokasi ProKlim pada opsi pilihan provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa serta mengisi 
kolom isian Dusun/RW (apabila lokasi yang diusulkan 
merupakan administrasi Dusun/RW) dan koordinat lokasi 
(latitude dan longitude). 

4. Pada Bagian “Penanggung Jawab” diisi dengan data nara 
hubung yang berada di lokasi ProKlim. “Mitra” diisi dengan 
berbagai pemangku kepentingan/para pihak yang telah atau 
sedang melaksanakan program/kegiatan di lokasi ProKlim. Pada 
bagian “Verifikator” tidak perlu diisi oleh pengusul.  Data ini 
akan dilengkapi kemudian pada lokasi yang memenuhi kriteria 
untuk dilakukan verifikasi lokasi. 

 
Sebelum dikirim, penanggungjawab memeriksa kembali data 
isian dan jika diperlukan pembaruan/koreksi data dapat 
dilakukan dengan menekan tombol “update” atau menghapus 
data yang salah dengan menekan tombol “delete” pada menu 
“Detail Kegiatan”.    

Selanjutnya, penanggungjawab kegiatan mengunggah 
“Dokumen Pendukung” berupa dokumentasi kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun kelembagaan 
masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Setelah melakukan 
pengisian dan pemeriksaan data umum maka 
penanggungjawab mengirimkan data dengan menekan tombol 
“submit”. 

Sekretariat ProKlim selanjutnya akan melakukan reviu 
kelengkapan data dan memberikan persetujuan bagi data yang 
telah dikirim. Penanggungjawab kegiatan ProKlim akan 
menerima email pemberitahuan validasi data umum dan Nomor 
Akun sebagai penanda isian data umum telah tervalidasi. 
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3.3. Pengisian Data Teknis 

Penanggungjawab kegiatan ProKlim mengisi 2 formulir dalam 
SRN PPI yaitu: 

a. Lembar Isian ProKlim yang pengisiannya dilakukan secara 
offline dan diunggah ke dalam SRN PPI pada menu 
“Dokumen Teknis>Aksi”.   

b. Formulir Sumberdaya. Formulir sumberdaya akan muncul 
apabila pada saat pengisian data umum, penanggungjawab 
ProKlim mencentang opsi sumberdaya. Formulir 
sumberdaya diisi secara online pada SRN PPI yang terdiri 
dari informasi mengenai sumber pendanaan, komponen 
biaya, dukungan aksi alih teknologi, dukungan aksi 
peningkatan kapasitas dan dukungan aksi tenaga Ahli. 
Setelah mengisi formulir sumberdaya, penanggungjawab 
kegiatan dapat mengklik simpan kemudian men-submit 
formulir dimaksud. 

 
3.4. Tindak Lanjut Pengusulan 

Sekretariat ProKlim selanjutnya melakukan validasi dan  verifikasi 
data kegiatan ProKlim yang didaftarkan di SRN PPI. Sekretariat 
ProKlim akan melakukan reviu dan berkoordinasi dengan 
penanggungjawab kegiatan jika ada data yang perlu dilengkapi. 
Apabila tidak terdapat perubahan data maka Sekretariat ProKlim 
selanjutnya akan melakukan persetujuan data teknis dan sumber 
daya bagi isian data yang telah dikirim. 
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LAMPIRAN III :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM 

NOMOR :  P.4 / PPI / API / PPI.0 / 3 / 2021   
TANGGAL  :  8 Maret 2021   

 
 

PENILAIAN PROKLIM 
 

Penilaian ProKlim dilakukan berdasarkan data yang sudah 
dicatatkan oleh pengusul ProKlim pada SRN PPI. Penilaian terdiri 
dari : 

a. Penilaian awal untuk menetapkan Kampung Iklim dan kategori 
ProKlim sesuai dengan kriteria yang berlaku.  

b. Penilaian untuk menetapkan penerima penghargaan ProKlim 
bagi lokasi yang berdasarkan penilaian awal memenuhi kriteria 
sebagai nominasi ProKlim Utama dan ProKlim Lestari. Tahapan 
penilaian ProKlim untuk penerima penghargaan, secara garis 
besar digambarkan dalam skema berikut.   

 

Gambar 4. Alur Penilaian untuk Penetapan Penerima Penghargaan 
ProKlim  

Verifikasi 
Lokasi 

(Langsung/Offli
ne) atau

Daring/Online

Penyerahan 
Laporan 

Verifikasi ke 
Sekretariat 

ProKlim

Penilaian 
ProKlim oleh 
Tim Teknis

dan Hasilnya 
diserahkan ke

Dewan 
Pengarah

Rekomendasi 
Penerima 

Penghargaan 
ProKlim dari 

Dewan 
Pengerah 

kepada Menteri 
LHK

Penetapan 
Penerima 

Penghargaan 
ProKlim oleh 
Menteri LHK
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I.  Verifikasi  

Verifikasi merupakan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi 
yang dicatatkan oleh penanggungjawab kegiatan dalam SRN PPI 
terhadap kondisi sesungguhnya pada lokasi Kampung Iklim. 
Verifikasi yang dimaksud pada tahap penilaian ini berbeda dengan 
verifikasi yang dilakukan pada saat pendaftaran awal pada SRN PPI. 
Verifikasi pada tahap pendaftaran dalam SRN PPI merupakan kajian 
di atas meja (desk review) oleh Sekretariat ProKlim dengan 
memeriksa kelengkapan data dari pihak pengusul.  
 
Verifikasi sedapat mungkin dilakukan secara langsung (offline) 
dengan mengunjungi lokasi, atau apabila situasi dan kondisi tidak 
memungkinkan dapat dilaksanakan secara daring (online). Bagan 
alur proses verifikasi ProKlim dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Bagan Alur Proses Verifikasi ProKlim 

 
Tujuan pelaksanaan verifikasi lapangan adalah untuk:  
a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian informasi yang 

disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dan 
pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim di lapangan, serta mencatat dan melaporkan 
pengamatan di lapangan, baik secara kualitas dan kuantitas.  
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b. Mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
yang ditemukan di lapangan yang belum dimasukkan ke dalam 
Lembar Isian ProKlim. 

c. Mengidentifikasi potensi lokal untuk memberikan usulan 
rekomendasi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim 

 
1.1  Pelaksana Verifikasi 

Verifikator adalah individu yang memiliki kemampuan teknis untuk 
mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
serta kapasitas kelembagaan masyarakat dan dukungan 
keberlanjutan. Tim Verifikasi untuk setiap usulan lokasi ProKlim 
dapat berasal dari unit eselon II lingkup Ditjen PPI KLHK, Balai PPI 
dan Karhutla setempat, serta dimungkinkan untuk melibatkan 
perwakilan perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM lokal, 
lembaga pendidikan/pelatihan, dan badan penyuluhan yang bukan 
merupakan pengusul.    

 
Verifikator harus sudah mengikuti pelatihan verifikator ProKlim yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan sertifikat. 
Untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagai 
verifikator secara berkala akan dilakukan pelatihan penyegaran. 

 
1.2  Verifikasi Nominasi ProKlim 

Verifikasi akan dilakukan terhadap lokasi yang memenuhi kriteria 
sebagai Nominasi Proklim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari. 
Nominasi ProKlim Utama ditentukan berdasarkan skor nilai SRN  
lebih besar atau sama dengan 81% (delapan puluh satu persen). 
Verifikasi dilakukan melalui tahapan kajian di atas meja (desk 
review) yang dilanjutkan dengan verifikasi secara langsung/offline 
atau daring/online. 

Nominasi ProKlim Lestari adalah lokasi yang telah memenuhi kriteria 
sebagai berikut :  

1. Lokasi dengan Kategori ProKlim Utama minimal 2 (dua) tahun 
untuk penerima Trophy ProKlim Utama dan minimal 3 (tiga) 
tahun untuk penerima Sertifikat ProKlim Utama. 
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2. Melaksanakan pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 

3. Melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dan 
dukungan keberlanjutan. 

4. Pembinaan dan pendampingan intensif minimal ke-10 (sepuluh) 
lokasi baru untuk didaftarkan sebagai Kampung Iklim dalam 
SRN PPI. 

5. Telah mendapatkan penghargaan minimal tingkat provinsi untuk 
kegiatan terkait aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim. 

6. Telah menyusun dokumen perencanaan pengayaan kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim periode lima tahunan. 

Untuk ProKlim dengan skor yang memenuhi kriteria ProKlim 
Pratama dan Madya tidak dilakukan verifikasi, namun dapat menjadi 
target dalam kegiatan pembinaan ProKlim.  

  
1.3  Prosedur Verifikasi 

1.3.1  Verifikasi Langsung/Offline 

Prosedur verifikasi langsung/offline adalah sebagai berikut:  
a. Sekretariat ProKlim menyusun rencana rinci pelaksanaan 

verifikasi langsung/offline untuk mendapatkan persetujuan 
Ketua Sekretariat ProKlim 

b. Pimpinan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian 
Perubahan Iklim mengeluarkan surat tugas pelaksanaan 
verifikasi 

c. Sekretariat ProKlim melakukan koordinasi dengan koordinator 
ProKlim tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan pelaksana 
verifikasi  

d. Koordinator ProKlim tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 
melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi di wilayah masing-
masing 

e. Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Koordinator ProKlim tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan persiapan verifikasi untuk:  

1. Memeriksa kesiapan administrasi berupa surat tugas, 
Lembar Isian ProKlim dan dokumen pendukung yang 
disiapkan sekretariat; 
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2. Menyusun jadwal verifikasi dengan memperhatikan 
kesiapan kelompok masyarakat di lokasi yang akan 
diverifikasi.  

f. Tim Verifikasi melakukan verifikasi ke Kampung Iklim dengan 
membawa kelengkapan administrasi dan dokumen verifikasi 
yang telah disiapkan Sekretariat ProKlim.   

g. Tim Verifikasi melakukan diskusi di Kampung Iklim dengan 
berbagai pihak yang memiliki informasi rinci tentang kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan, 
untuk:   

1. Melakukan verifikasi informasi dalam Lembar Isian ProKlim 
yang telah diunggah dalam SRN PPI dan juga untuk 
menggali informasi yang belum tersampaikan dalam Lembar 
Isian ProKlim tersebut;  

2. Melakukan pengecekan fisik dokumen tertulis baik dokumen 
kelembagaan masyarakat, kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim, serta dokumen pendukung lainnya.  

h. Tim Verifikasi melakukan pengecekan fisik bentuk-bentuk 
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan 
mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lembar Isian 
ProKlim, serta mencatat dan melaporkan pengamatan di 
lapangan, antara lain: 

1. Kualitas dan kuantitas serta kondisi fisik bentuk–bentuk 
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
sebagaimana ditemukan di lapangan; 

2. Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang belum 
dimasukkan kedalam Lembar Isian ProKlim; 

3. Mendokumentasikan hasil kunjungan lapangan. 

 
Pengecekan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
menggunakan Lembar Isian ProKlim, dengan fokus pencermatan 
terhadap aspek: 

a. Jumlah dari setiap jenis kegiatan.  

b. Lama kegiatan (kurang dari 2 tahun, 2-4 tahun, lebih dari 4 
tahun); 

c. Kondisi (baik, rusak); 
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d. Efektivitas (dengan memperhatikan jumlah KK terdampak dan 
penerima manfaat dari kegiatan yang dilakukan).  

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diverifikasi pada 
lokasi Kampung Iklim adalah berbagai jenis kegiatan yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap:    
a. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor 

b. Peningkatan ketahanan pangan 

c. Pengendalian penyakit terkait iklim 

d. Pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair 

e. Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi, dan 
penghematan energi 

f. Melakukan Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK 

g. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi 

h. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

 
Daftar kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran III bagian II (Kegiatan 
Adaptasi PI dan Mitigasi PI) dalam Lembar Isian ProKlim. 

Pengecekan terhadap aspek kelembagaan masyarakat dan 
dukungan keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan lembar 
Kel-Masyarakat pada Lembar Isian ProKlim, yang meliputi:  
a. Keberadaan kelembagaan masyarakat sebagai 

penanggungjawab kegiatan 

b. Keberadaan dukungan kebijakan  

c. Partisipasi masyarakat 

d. Kapasitas masyarakat  

e. Keberadaan dukungan sumberdaya eksternal seperti 
pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, 
perguruan tinggi, dan pihak lainnya 

f. Pengembangan kegiatan ProKlim 

g. Pengelolaan data aksi 

h. Manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan 
dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 
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Untuk masing-masing komponen, dilakukan pengecekan apakah 
aspek tersebut sudah dilaksanakan atau belum di lokasi yang 
diverifikasi dengan bukti pendukung yang memadai. 

1.3.2  Metode Verifikasi Daring/Online 

Prosedur verifikasi daring/online dilakukan dengan tahapan  sebagai 
berikut:  
a. Ketua Sekretariat ProKlim mengeluarkan surat pemberitahuan 

kepada Koordinator ProKlim tingkat Provinsi terkait dengan 
dokumen pendukung ProKlim yang harus dilengkapi oleh 
masing-masing lokasi. 
Dokumen pendukung merupakan bukti terbaru (jika 
memungkinkan) yang diambil pada rentang waktu pelaksanaan 
verifikasi. Bukti pendukung berupa video (jika memungkinkan) 
dapat diambil dengan menggunakan smartphone. Dokumen 
pendukung dilengkapi dengan Surat Pertanggung jawaban 
Kebenaran Dokumen; 

b. Sekretariat ProKlim menyusun rencana rinci pelaksanaan 
verifikasi daring/online untuk mendapatkan persetujuan Ketua 
Sekretariat ProKlim; 

c. Pimpinan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian 
Perubahan Iklim mengeluarkan surat tugas pelaksanaan 
verifikasi untuk melaksanakan verifikasi daring/online; 

d. Sekretariat ProKlim bersama-sama dengan Tim Verifikator 
menyiapkan kelengkapan administrasi berupa surat tugas, 
undangan, daftar hadir, formulir/blanko verifikasi, dokumen 
pendukung ProKlim, serta fasilitas komunikasi daring/online; 

e. Tim Verifikasi menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai 
berikut : 

1. Memeriksa kesiapan administrasi berupa surat tugas, blanko 
dan dokumen kelengkapan verifikasi, serta Lembar Isian 
ProKlim yang disampaikan oleh lokasi melalui website SRN-
PPI; 

2. Mengunduh dokumen pendukung yang telah diunggah oleh 
lokasi pada link yang telah ditentukan; 

3. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung; 
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4. Mencermati kesesuaian Lembar Isian ProKlim lokasi dengan 
dokumen pendukung; 

5. Melakukan pemeriksaan/pengecekan keaslian foto digital 
(misalnya dengan menggunakan aplikasi OPANDA IEXIF) 
dan koordinat lokasi (misalnya dengan menggunakan 
aplikasi GeoPhoto - Geotag, Map & Slideshow, QGIS atau 
program aplikasi lain); 

6. Melengkapi, menambahkan atau mengkonfirmasi data 
indikator  kerentanan lokasi (keterpaparan, sensitifitas dan 
kemampuan adaptif) pada blanko isian verifikasi untuk 
memperoleh gambaran awal terkait indeks kemampuan 
adaptif serta indeks keterpaparan dan sensitifitas yang 
menentukan tingkat kerentanan lokasi.  

f. Sekretariat ProKlim melakukan koordinasi dengan koordinator 
ProKlim tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Verifikator ProKlim 
terkait jadwal dan tata cara verifikasi daring/online;  

g. Tim Verifikasi melakukan verifikasi daring/online dengan 
menggunakan alat komunikasi berbasis jaringan (misalnya 
telepon/chat/video call/surat elektronik, pertemuan virtual , dll) 
dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tim Verifikasi melakukan komunikasi dengan lokasi untuk 
menyampaikan maksud, tujuan, tatacara verifikasi online, 
dan kelengkapan dokumen pendukung; 

2. Apabila Tim Verifikasi menemukan adanya 
kekuranglengkapan dan/atau ketidakjelasan pada dokumen 
pendukung saat proses pemeriksaan kesesuaian dokumen 
dengan Lembar Isian ProKlim, kepada lokasi diberikan 
waktu maksimal  5 (lima) hari kalender setelah dilakukannya 
komunikasi antara lokasi dengan Tim Verifikasi, untuk 
memenuhi kekurangan  dokumen dimaksud; 

3. Apabila Tim Verifikasi tidak menemukan adanya 
kekuranglengkapan pada dokumen pendukung saat proses 
pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan Lembar Isian 
ProKlim, Tim Verifikasi dapat melanjutkan klarifikasi 
dokumen pendukung terkait aksi yang dicatatkan dalam 
Lembar Isian ProKlim sesuai jadwal yang telah disepakai 
antara lokasi dan Tim Verifikasi dengan menggunakan 
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media daring/online melalui virtual meeting dalam bentuk 
pertemuan/focus group discussion (FGD). Pada proses ini, 
Tim Verifikasi harus melengkapi dokumen FGD, minimal 
yaitu undangan dan daftar hadir (disiapkan oleh Sekretariat 
ProKlim), dokumentasi proses FGD/Foto, notulensi 
pertemuan, serta kelengkapan administrasi lainnya apabila 
diperlukan; 

4. Tim verifikasi membuat berita acara hasil verifikasi yang 
disepakati oleh perwakilan lokasi, perwakilan Dinas 
Lingkungan Hidup/Kehutanan Provinsi, perwakilan Dinas 
Lingkungan Hidup/Kehutanan Kabupaten/Kota dan 
Verifikator ProKlim;   

5. Tim Verifikasi menyampaikan hasil penilaian verifikasi 
kepada Sekretariat ProKlim, dilengkapi dengan : 

a) Lembar Isian ProKlim format Microsoft Excel hasil 
verifikasi; 

b) Laporan Verifikasi ProKlim format Microsoft Word yang 
memuat proses kegiatan verifikasi, gambaran kondisi 
umum lokasi, analisis kerentanan, potensi penurunan 
GRK, ringkasan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim yang telah dilakukan, ringkasan kelompok 
masyarakat dan dukungan keberlanjutan, serta 
rekomendasi potensi pengembangan/perbaikan 
kegiatan yang dapat dilakukan;   

c) Dokumentasi kegiatan, yaitu: undangan pelaksanaan 
virtual meeting, daftar hadir, foto/dokumentasi 
pelaksanaan virtual meeting, notulensi, Berita Acara 
Verifikasi dan kelengkapan lain yang dianggap perlu;  

d) Informasi tambahan yang relevan, jika ada (misal: 
keterkaitan dengan program lain seperti masyarakat 
peduli api, desa konservasi, desa mandiri energi, desa 
tangguh bencana, dll);  

e) Berkas surat pertanggungjawaban kegiatan (berkas 
SPJ). 

Tim verifikasi menyusun dan menyerahkan Laporan Verifikasi 
ProKlim kepada Sekretariat ProKlim secara langsung atau melalui 
e-mail. Laporan Verifikasi ProKlim harus dilengkapi dengan lampiran 
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data-data pendukung dan dokumentasi serta berisi temuan fakta 
lapangan. 

 
1.4  Keluaran Kegiatan Verifikasi Lapangan 

Hasil dari kegiatan verifikasi lapangan ProKlim adalah berupa 
serangkaian data yang diperlukan untuk proses penetapan ProKlim 
meliputi:  

a. Lembar Isian ProKlim format Microsoft Excel hasil verifikasi. 

b. Laporan Verifikasi ProKlim format Microsoft Word.  

c. Dokumentasi photo kegiatan pada lokasi yang diverifikasi.  

d. Informasi tambahan yang relevan.   
 

II.  Penilaian Teknis  

2.1  Kriteria Penilaian 

ProKlim mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi, dengan kriteria 
umum sebagai berikut:  

a. Telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi perubahan iklim yang 
dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak 
perubahan iklim. 

b. Telah dilaksanakannya aksi lokal mitigasi perubahan iklim yang 
dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menurunkan emisi 
atau meningkatkan serapan GRK. 

c. Telah terbentuk kelembagaan masyarakat dan/atau 
keberadaaan tokoh di tingkat lokal yang menjadi penggerak 
kegiatan serta berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin 
keberlanjutkan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
 

Metode penilaian ProKlim mengoptimalkan upaya penyelesaian 
masalah (problem solving) dampak perubahan iklim di tingkat lokal 
dan potensi perbaikan ke depan. Oleh karena itu, selain untuk 
menghitung skor nilai lokasi ProKlim, penilaian ProKlim ditujukan 
untuk: 

a. Mendeskripsikan kondisi setempat melalui penyusunan “Profil 
Umum Lokasi” 
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b. Menganalisis potensi bahaya dan kerentanan terkait perubahan 
iklim. 

Potensi bahaya perubahan iklim yang ditelaah di setiap lokasi 
ProKlim adalah kenaikan temperatur, perubahan pola curah 
hujan, kenaikan muka air laut, gelombang tinggi, badai, dan 
wabah penyakit terkait iklim. Informasi mengenai kerentanan 
dapat merujuk pada data SIDIK yang dapat diakses pada laman 
http://sidik.menlhk.go.id. 

c. Menganalisis kondisi dan potensi kapasitas adaptasi. 

Kondisi dan potensi kapasitas adaptasi dikaitkan dengan kondisi 
kerentanan lokasi. Penilaian ProKlim mengidentifikasi lokasi 
masyarakat yang tinggal di lokasi rentan/kritis terhadap bahaya 
perubahan iklim. Lokasi rentan/kritis adalah lokasi yang memiliki 
tingkat keterpaparan tinggi (populasi padat, banyak infrastruktur 
penting, banyak sumber daya alam penting), tingkat sensitifitas 
tinggi (misalnya memiliki sistem pertanian dan pola tanam yang 
sensitif), dan tingkat kapasitas adaptasi yang rendah 
(kemampuan ekonomi, sosial, dan teknologi).  

d. Menganalisis kondisi dan potensi kegiatan mitigasi perubahan 
iklim. 

Mengidentifikasi teknologi tepat guna untuk menurunkan emisi 
atau meningkatkan serapan GRK, baik yang telah ada di 
masyarakat maupun yang berpotensi dikembangkan. 

e. Menganalisis kondisi dan potensi kelembagaan masyarakat dan 
dukungan keberlanjutan.  
Mengidentifikasi kearifan lokal, kelembagaan, dan dukungan 
masyarakat yang telah ada dan yang berpotensi dikembangkan.  

 
Metode penilaian ProKlim mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a. Lokasi berprestasi progresif, yaitu lokasi yang berhasil 
menunjukkan peningkatan ketahanan iklim, ditunjukkan dari 
perkembangan profil lokasi. Selain itu, lokasi tersebut telah 
menunjukkan upaya penurunan GRK dengan baik. Lokasi 
tersebut juga telah menunjukkan dukungan kelembagaan yang 
baik untuk keberlanjutan kegiatan. 

b. Lokasi berprestasi konsisten, yaitu lokasi yang dapat 
mempertahankan kinerjanya yang baik dalam upaya adaptasi 
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dan mitigasi perubahan iklim secara konsisten dalam jangka 
panjang, dibuktikan dengan kondisi profil lokasi.  

c. Lokasi berprestasi bangkit, yaitu lokasi yang sangat rentan dan 
belum berhasil menurunkan kerentanannya tetapi telah 
menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki 
kondisinya dalam beberapa tahun terakhir. Lokasi ini 
memerlukan dukungan yang kuat baik dari lokal maupun pihak 
luar.  

 
Mengingat bahwa tipologi daerah di Indonesia sangat beragam 
misalnya daerah pedesaan, perkotaan, dan pesisir, maka penilaian 
ProKlim disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing lokasi. 
Perangkat penilaian ProKlim dikembangkan berdasarkan profil 
lokasi sehingga dapat menilai potensi dan pencapaian hasil kegiatan 
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk setiap tipologi daerah.   
 
Tidak semua kriteria ProKlim harus ada dalam satu lokasi, dari sisi 
adaptasi perubahan iklim, yang terpenting adalah apakah lokasi 
tersebut telah dapat mengatasi ancaman dan resiko perubahan iklim 
di daerahnya misalnya banjir, kekeringan, gagal panen, wabah 
penyakit terkait iklim, dan apakah daerah tersebut telah berupaya 
menurunkan tingkat kerentanannya. Dari sisi mitigasi perubahan 
iklim yang terpenting apakah daerah tersebut telah mengelola 
semua potensi mitigasi perubahan iklim di daerahnya, dan dari sisi 
kelembagaan adalah apakah daerah tersebut telah mengupayakan 
kelembagaan yang baik sehingga ada dukungan yang menjamin 
keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah 
tersebut. 
 

III. Tahapan dan Tata Cara Penilaian  

Rangkaian proses penilaian ProKlim dilakukan melalui tahapan: 

a. Penilaian mandiri oleh pengusul menggunakan Lembar Isian 
ProKlim 

Penilaian mandiri dapat dilakukan dengan mengisi secara 
lengkap dan benar/akurat Lembar Isian ProKlim sehingga 
menghasilkan skoring.  
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b. Penilaian awal (desk review) dilakukan oleh Sekretariat ProKlim:  

 Mengunduh Lembar Isian ProKlim dari SRN PPI.  

 Melakukan pemeriksaan awal terhadap data pengusulan 
ProKlim dan kelengkapan dokumen pendukung. 

 Menyesuaikan skoring penilaian. 

 Menyampaikan hasil penilaian awal kepada koordinator 
ProKlim di daerah. 

c. Melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian data dan 
informasi lembar isian ProKlim dengan kondisi yang ada di 
lokasi. 
 

IV. Tahapan Dan Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian 

4.1 Tahapan Penetapan Hasil Penilaian 

a. Tim Teknis melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi untuk 
mendapatkan nilai akhir (skor) lokasi ProKlim 

b. Hasil Penilaian Tim Teknis dilaporkan kepada Dewan Pengarah.  

c. Dewan Pengarah menyampaikan rekomendasi penerima 
penghargaan ProKlim Utama dan ProKlim Lestari untuk 
ditetapkan oleh Menteri 

 
4.2 Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian 

4.2.1 Penilaian Teknis 

Tim Teknis bertugas untuk melakukan evaluasi teknis dan 
penentuan skor dari setiap komponen dan indikator ProKlim merujuk 
pada hasil verifikasi. 
 
Tim Teknis terdiri dari pejabat setingkat Eselon 2 dari lintas Eselon I 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dapat 
melibatkan wakil Kementerian/Lembaga serta pakar atau praktisi 
yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim.  
 
Kriteria ProKlim yang berfungsi sebagai dasar penilaian ProKlim 
merupakan kombinasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim, perhitungan penurunan emisi atau peningkatan serapan GRK, 
kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan dengan 
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pengaturan pembobotan yang akan disesuaikan dengan 
perkembangan pelaksanaan ProKlim.  
 
Secara umum, penilaian dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai 
berikut: 

a. Memastikan keberadaan dan fungsi setiap jenis kegiatan 
ProKlim di lokasi;  

b. Melakukan penilaian pada setiap jenis kegiatan yang memiliki 
bobot tertentu dan menggambarkan tingkat kepentingan aksi 
secara obyektif dan menyeluruh; 

c. Melakukan penjumlahan terhadap penilaian secara total dari 
semua nilai jenis kegiatan yang ada. 

 
Tim Teknis melakukan penilaian dengan cara: 

a. Berkoordinasi dengan Sekretariat ProKlim untuk melakukan 
penilaian teknis terhadap hasil verifikasi. 

b. Tim Teknis melakukan penilaian (scoring) dengan menggunakan 
daftar penilaian kegiatan ProKlim berdasarkan kesesuaian 
lapangan dengan jenis kegiatan ProKlim. 

c. Tim Teknis dapat melibatkan pakar yang dinilai memiliki 
kemampuan khusus terkait dengan proses pemberian nilai jenis 
kegiatan ProKlim. 

d. Setelah penilaian teknis selesai dilakukan, Tim Teknis 
menyusun dan menyerahkan Laporan Penilaian Teknis kepada 
Sekretariat ProKlim untuk dapat disampaikan kepada Dewan 
Pengarah yang antara lain memuat:  

1. Hasil penilaian (scoring);  

2. Kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Teknis, terkait 
dengan kelayakan lokasi yang dinilai untuk dapat 
dipertimbangkan sebagai ProKlim Utama dan Lestari. 

 

4.2.2 Rekomendasi dan Penetapan Penerima Penghargaan 
ProKlim Utama dan Lestari 

Setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan penilaian teknis, 
Dewan Pengarah melaporkan hasil penilaian kepada Menteri untuk 
penetapan ProKlim Utama dan Lestari. Dewan Pengarah terdiri atas 
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pejabat setingkat Eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, dan dapat melibatkan wakil Kementerian/Lembaga serta 
pakar yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim. 
 
Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah, 
menetapkan penerima apresiasi ProKlim Utama dan Lestari.    

 

4.3 Kriteria Pemberian Apresiasi ProKlim 

Dalam rangka mendorong peran serta aktif para pihak, maka 
diberikan Apresiasi Pembinaan Proklim dan Apresiasi Pendukung 
ProKlim. Apresiasi Pembinaan ProKlim diberikan kepada 
Pemerintah Daerah sedangkan Apresiasi Pendukung ProKlim 
diberikan kepada dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan 
tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi 
kemasyarakatan serta mitra pembangunan. 

A.  Kriteria Apresiasi Pembinaan ProKlim adalah sebagai berikut: 

1. Menerbitkan kebijakan dalam pengembangan proklim di 
wilayahnya minimal 2 tahun dalam bentuk peraturan/kebijakan 
yang ditandatangani oleh kepala daerah setempat. 

2. Melakukan pembinaan proklim minimal 2 tahun atau lebih 
melalui 5 kegiatan, misalnya sosialisasi, pelatihan, studi 
banding, kunjungan, klinik, jambore, dll. 

3. Dalam 3 tahun terakhir terdapat lokasi yang pernah mendapat 
Kategori ProKlim Utama dan/atau ProKlim Lestari. 

4. Membuat perencanaan dan penganggaran program dalam 
pengembangan proklim berkelanjutan, minimal perencanaan 
selama 5 tahun kedepan dengan alokasi anggaran minimal 
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi Perintah 
Provinsi dan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) bagi  
Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam 
roadmap/grand disain/rencana induk. 

5. Membangun kolaborasi dan jejaring dengan: 

a. OPD tingkat provinsi/Kabupaten/Kota, minimal 3 
instansi/lembaga bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 
instansi/lembaga bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.  
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b. Perusahaan, minimal 5 perusahaan bagi Pemerintah 
Provinsi dan minimal 2 perusahaan bagi Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

c. Perguruan tinggi/organisasi non pemerintah, minimal 5 
institusi/lembaga bagi Pemerintah Provinsi dan minimal 2 
institusi/lembaga bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

B.  Kriteria Apresiasi Pendukung ProKlim adalah sebagai berikut:  

1. Bagi dunia usaha, pelaku usaha sudah meraih PROPER minimal 
hijau atau pelaku usaha yang sudah mentaati peraturan 
pengelolaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup 
dan kehutanan. 

2. Bagi dunia usaha, lokasi yang dibina minimal 5 lokasi untuk 
perusahaan skala kecil menengah atau 10 lokasi untuk 
perusahaan skala besar yang terdaftar di SRN PPI dan telah ada 
lokasi yang memenuhi kriteria proklim utama. 

3. Memiliki kebijakan untuk mendukung pelaksanaan upaya 
pengendalian perubahan iklim di lokasi proklim. 

4. Melakukan pembinaan/pendampingan/penguatan secara 
konsisten di lokasi proklim minimal selama 2 tahun. 

5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 

6. Mendukung kegiatan sosialisasi, penyuluhan, peningkatan 
kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi 
pelaksanaan, dan pembangunan bank data proklim. 

7. Lokasi yang didampingi berhasil mendapatkan penghargaan 
ProKlim Utama/Lestari. 

8. Meningkatkan kategori proklim dibawah binaannya. 

9. Meningkatkan kemandirian ekonomi lokasi proklim binaannya. 

  

V. Bentuk Apresiasi 

a. Piagam Partisipasi ProKlim diberikan kepada lokasi yang 
dicatatkan dalam SRN dan memenuhi kriteria sebagai ProKlim 
Pratama dan ProKlim Madya. 
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b. Sertifikat ProKlim diberikan kepada penerima lokasi yang 
memenuhi kriteria ProKlim Utama dan ProKlim Lestari. 

c. Trophy ProKlim diberikan kepada penerima penghargaan 
ProKlim Utama dan ProKlim Lestari dengan kriteria tertentu. 

d. Insentif lainnya diberikan kepada penerima penghargaan 
ProKlim Utama dan Lestari sesuai dengan ketersedian 
sumberdaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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LAMPIRAN IV :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 
KAMPUNG IKLIM 

NOMOR :  P.4 / PPI / API / PPI.0 / 3 / 2021   
TANGGAL  :  8 Maret 2021   

 
 

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROKLIM 

I. Pendahuluan 

Pemantauan dan evaluasi merupakan aspek penting untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta 
alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan ProKlim 
secara keseluruhan dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan 
ProKlim.  Kegiatan pemantauan perlu dilakukan untuk mengamati 
perkembangan perencanaan dan pelaksanaan ProKlim di daerah 
serta  mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi untuk 
merumuskan tindakan antisipatif dan korektif serta menghindarkan 
kesalahan yang sama di masa mendatang. Melalui pemantauan dan 
evaluasi diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
ProKlim dapat lebih ditingkatkan. 

 

II. Tujuan dan Sasaran 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
ProKlim bertujuan untuk: 
1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang 

dihadapi serta memberikan solusi upaya pemecahannya. 
2. Mengidentifikasi manfaat dan dampak dari hasil pelaksanaan 

program. 
3. Mengevaluasi keberlanjutan kegiatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim yang telah dilaksanakan di lokasi yang telah 
mengikuti kegiatan ProKlim. 

4. Mengevalusi manfaat dan dampak pelaksanaan ProKlim. 
5. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi terutama yang 

berkaitan dengan kebijakan perencanaan tindak lanjut 
program/kegiatan .  
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Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan 
kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah mendorong 
keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan ProKlim.  
 

III. Ruang Lingkup 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi: 
1. Kemajuan dan keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim;  
2. Upaya Penurunan emisi atau peningkatan serapan GRK; 
3. Aspek pendukung keberlanjutan. 
 
Pemantauan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun oleh KLHK 
dan Pemerintah Daerah. 
 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan baik di tingkat nasional maupun 
daerah. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara 
nasional dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal, sedangkan di 
tingkat daerah oleh Koordinator ProKlim di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota.  

 

IV. Keluaran  

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi di daerah 
berupa laporan hasil pemantauan dan evaluasi diinformasikan oleh 
koordinator ProKlim setiap tahun kepada Menteri LHK melalui 
Direktur Jenderal.  
 
 

 

 

 



Sekretariat ProKlim KLHK:
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabak Blok 4 Lantai 6 Wing A

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, 10270

Website : hp://ditjenppi.menlhk.go.id
E-mail    : proklim.klhk@gmail.com

Jakarta, 2021


